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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
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BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

Burenhinder
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst

DAAD
FOUT

1.- Daad-Fout-Architect-Onvolledige opdracht.
Op zich regelt art 4, eerste lid, wet 20
feb. 1939 de extra-contractuele aansprakelijkheid van de architect niet. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
30juni 1995
704
2. - Daad - Fout - Fout van een
contractpartij - Voorwaarden.

Een contractpartij kan slechts dan extraaansprakelijk worden gesteld,
indien de haar ten laste gelegde fout een
tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis, maar aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van eenieder
en indien deze fout andere dan aan de
slechte uitvoering te wijten schade heeft
veroorzaakt. (Art. 1382 B.W.)
28 september 1995
827
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· heeft bestaan
waardoor de slagen ofverwondingen 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 werden gelegd
ofniet. (Artt. 418 en 420 Sw.; artt. 1382 en
1383 B.W.)
18 oktober 1995
894
4. - Daad - Fout - Samenloop van
fouten - Ernst van de fouten - Raming
- Beoordeling - Wettigheid.
N aar recht verantwoord is de beslissing, waarbij de aansprakelijkheid voor
een verkeersongeval tussen twee bestuurders gedeeld wordt naar rato van 1/4 - 3/4,
wanneer de rechter, na tegen ieder van die
bestuurders een fout in noodzakelijk oorzakelijk verband met het ongeval in aanmerking te hebben genomen, de respectieve
ernst van de door hem bewezen verklaarde fouten in feite beoordeelt. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
1054
29 november 1995
5. - Daad - Fout
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter - Grenzen.
De rechter die moet beslissen over
een op een onrechtmatige daad gegronde
contrac~ueel

-8civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout,
de schade en het oorzakelijk verband tussen beide laten steunen op alle aan zijn
beoordeling overgelegde feiten, voor zover
hij geen niet aan de openbare orde rakende
betwisting opwerpt waarvan de conclusies
van de partijen het bestaan uitsluiten.
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
1082
5 december 1995

OORZAAK
BEGRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTER

6. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na te hebben
overwogen dat een bestuurder "alle voorzichtigheid uit het oog verloren heeft",
niettemin elk oorzakelijk verband tussen
de aldus tegen die bestuurder bewezen
verklaarde fout en de schade van de slachtoffers uitsluit, zonder na te gaan of het
ongeval en de eruit voortvloeiende schade
ook zonder die fout zouden ontstaan zijn
zoals zij zich hebben voorgedaan. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
15 maart 1995
303
7. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout in oorzakelijk verband met
een verkeersongeval heeft begaan kan niet
worden afgeleid dater geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van
het slachtoffer en datzelfde ongeval. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
14 juni 1995
603
8. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij elk oorzakelijk verband tussen de fout van het slachtoffer van een
verkeersongeval en diens schade uitgesloten wordt, wanneer de rechter die beslissing grondt op redenen waaruit niet blijkt
dat ook zonder de fout van het slachtoffer
de schade zou zijn ontstaan zoals ze zich
heeft voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
14 juni 1995
603
9. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter- Ontbreken van oorzakelijk verband - Redengeving.
Wanneer de verwerping van een vordering tot schadeloosstelling hierop is gegrond
dat niet is bewezen dat de fout van ver-

weerder nadeel heeft berokkend aan eiser,
behoeft de rechter, bij ontstentenis van
conclusie dienaangaande, niet uitdrukkelijk vast te stellen dat alle voorwaarden vervuld zijn om te besluiten dat er
geen oorzakelijk verband was. (Art. 1382
B.W.)
16 juni 1995
620
10. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter - Beoordeling door de
rechter - Toetsing van het Hof.
De rechter stelt op onaantastbare wijze
de feiten vast waaruit hij het al dan niet
bestaan van een oorzakelijk verband tussen schuld en schade afleidt; het Hoftoetst
evenwel of de rechter die beslissing wettig
heeft kunnen gronden op zijn vaststellingen. (Artt. 1382 ~ 1383 B.W.)
29 november 1995
1053
11. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter - Beoordeling door de
rechter.
Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout in oorzakelijk verband met
een verkeersongeval heeft begaan, volgt
niet dat er geen enkel oorzakelijk verband
bestaat tussen de fout van een andere
bestuurder en datzelfde ongeval. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
29 november 1995
1053
12. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter - Beoordeling door de
rechter.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij elk oorzakelijk verband tussen een door een bestuurder begane fout
en een verkeersongeval uitgesloten wordt,
wanneer de rechter die beslissing
grondt op redenen waaruit niet blijkt dat
ook zonder de fout van die bestuurder de
schade zou zijn ontstaan zoals ze zich
heeft voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
29 november 1995
1053
13. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter - Beoordelingsbevoegdheid - Grenzen.
De rechter die moet beslissen over een
op een onrechtmatige daad gegronde civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout, de
schade en het oorzakelijk verband tussen
beide laten steunen op alle aan zijn beoordeling .overgelegde feiten, voor zover hij
geen niet aan de openbare orde rakende
betwisting opwerpt waarvan de conclusies
van de partijen het bestaan uitsluiten.
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
1082
5 december 1995

9, (ON)MIDDELLIJKE OORZAAK

14. - Oorzaak - (On)middellijke oorzaak- Diefstal in een winkel met veiligheidsdienst- Oorzakelijk verband tussen
de diefstal en de betaling van loon.
Dat in een winkel met een veiligheidsdienst diefstal werd gepleegd bewijst het
bestaan niet van een oorzakelijk verband
tussen de diefstal en de verplichting van
de eigenaar van de gestolen goederen om
het personeel van voormelde dienst te
betalen en derhalve evenmin zijn recht
om van de diefterugbetaling van dat loon
te krijgen. (Artt. 1382 en 1383 B.W)
15 november 1995
1016
ALLERLEI

15. - Oorzaak - Allerlei - Oorzakelijk verband - Bewijslast.
De gelaedeerde die schadevergoeding
vordert moet bewijzen dat er tussen de
fout en de schade, zoals ze zich concreet
heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband
bestaat. (Art. 1315 B.W.)
13 oktober 1995
.886

HERSTELPLICHT
DADER (VOOR EIGEN DAAD)

16. - Herstelplicht- Dader (voor eigen
daad)- Fout van het slachtoffer- Schade
bij repercussie geleden door de rechthebbenden.
Wanneer de veroorzaker van een ongeval aan de gevolgen van dat ongeval is
overleden, kunnen diens rechthebbenden
van de W.A.M.-verzekeraar geen vergoeding eisen van de begrafeniskosten en van
de materiele of morele schade die zij bij
.repercussie hebben geleden. (Artt. 1382,
. 1383 B.W.)
2 maart 1995
255
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE

17. - Herstelplicht-Medeaansprakelijkheid van getroffene.
Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van de getroffene, mag de andere schadeverwekker niet
worden ver'oordeeld om de gelaedeerde
volledig te vergoeden. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
29juni 1995
690
18. - Herstelplicht-Medeaansprakelijkheid van getroffene- Naaste familieleden - Schade door repercussie.
Enkel wanneer de schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van

de dader en van het slachtoffer, moet de
dader de door de naaste familieleden van
het slachtoffer door repercussie geleden
schade slechts vergoeden in evenredigheid met het aandeel van de dader in de
aansprakelijkheid voor het ongeval. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
4 oktober 1995
844
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID

19.- Herstelplicht- Verscheidenedaders,
hoofdelijkheid- Onderscheiden feiten van
oplichting - Schade - Algehele vergoeding.
Daders van onderscheiden feiten van
oplichting kunnen niet wettig veroordeeld worden tot het geheel van de vergoedingen van de schade welke elk
afzonderlijk feit heeft veroorzaakt. (Art.
50 Sw.)
5
3 januari 1995
20. - Herstelplicht
Verscheidene
daders, hoofdelijkheid
Verscheidene
daders - Plicht jegens de getroffene
- Volledige vergoeding - Voorwaarden.
Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een
getroffene, die zelf geen fout heeft begaan
en rechtstreekse eigen schade lijdt,
is jegens die getroffene gehouden tot algehele vergoeding van de schade; niet ontvankelijk is derhalve het middel waarin
de dader, die zodanige schade heeft veroorzaakt of mede heeft veroorzaakt,
tot staving van zijn cassatieberoep
tegen de getroffene aanvoert dat voormelde schade tevens door de fout van een
derde is veroorzaakt, ook al zou die derde
een naaste verwant van de getroffene
zijn, terwijl de getroffene een rechtstreekse eigen schade lijdt. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
407
12 april 1995
OUDERS

21. - Herstelplicht - Ouders - Vermoeden van aansprakelijkheid - Fout in
de opvoeding - Fout in het toezicht niet
vereist.
Het bij art. 1384, tweede lid, B.W. ingestelde vermoeden van aansprakelijkheid
van de ouders voor hun minderjarige kinderen berust ofWel op een fout in de opvoeding, ofWel op een fout in het toezicht,
zonder dat beide fouten gelijktijdig hoeven voor te komen.
377
5 april 1995

10STAAT, OVERHEID

22. - Herstelplicht - Staat, overheid
- Gemeente - Gebouwen. - Instorting
- Nag niet opgeleverd gebouw - Eigenaar.
De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting
ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan een verzuim van onderhoud of
een gebrek in de bouw; tenzij er een afwijkende wetsbepaling of beding is, behoort
een gebouw dat een aannemer ter uitvoering van een aannemingscontract opricht
op de grond van een eigenaar aan die
eigenaar, ongeacht of dat gebouw nog niet
is voltooid of opgeleverd. (Artt. 553, 1386
en 1788 B.W.)
16juni 1995
621
ZAKEN

23. - Herstelplicht- Zaken- Gebrek
van de zaak - Begrip.
Het gebrek van de zaak waarvoor hij,
die de zaak onder zijn bewaring heeft,
aansprakelijk is, behoeft niet per se een
intrinsiek kenmerk van de zaak te zijn.
(Art. 1384, eerste lid, B.W.)
2 maart 1995
263
GEBOUWEN

24. - Herstelplicht- Gebouwen- Instorting - Gebrek in de bouw - Aansprakelijkheid van de eigenaar-Nag niet opgeleverd
gebouw - Eigenaar.
De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting
ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan een verzuim van onderhoud of
el;)n gebrek in de bouw; tenzij er een afwijkende wetsbepaling of beding is, behoort
een gebouw dat een aannemer ter uitvoering van een aannemingscontract opricht
op de grond van een eigenaar aan die
eigenaar, ongeacht of dat gebouw nog niet
is voltooid of opgeleverd. (Artt. 553, 1386
en 1788 B.W.)
16 juni 1995
621

SCHADE
BEGRIP, VORMEN

25.- Schade-Begrip, vormen-Begrip.
Hij die door zijn schuld aan een ander
schade heeft veroorzaakt, is verplicht de
schade volledig te vergoeden; niet naar
recht verantwoord is derhalve de beslissing van de · rechter die, na te hebben
vastgesteld dat de in strijd met de gemeentelijke voorschriften geplaatste lichtre-

dame en neoncontour nog steeds in stand
worden gehouden en aldus schade is ontstaan, het toewijzen van de vordering tot
herstel van de plaats in haar vorige toestand afhankelijk stelt van het niet abnormaal storend karakter van die lichtreclame
en neoncontour voor het stadsbeeld. (Art.
1382 B.W.)
28 februari 1995
235
26. - Schade- Begrip, vormen- Vervangingswaarde.
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 soortgelijke zaak aan
te kopen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.).
1015
15 november 1995
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING,
PEILDATUM

27. - Schade-Beoordelingsbevoegdheid,
raming, peildatum- Raming- Volledige
vergoeding.
Ingevolge de artt. 1382 en 1383 B.W. is
degene door wiens fout aan een ander
schade is veroorzaakt, verplicht deze volledig te vergoeden, zodat de benadeelde
wordt teruggeplaatst in de toestand waarin
hij zich zou hebben bevonden als de aangevoerde fout niet was begaan. ·
13 april 1995
409
28. - Schade- Beoordelingsbevoegdheid,
raming, peildatum - Raming - Definitieve invaliditeit- Toekomstige schade Inkomen waarmee rekening moet worden
gehouden.
Het in de artt. 1382 en 1383 B.W. neergelegde beginsel van de volledige vergoeding in concreto van de schade ten gevolge
van een fout, wordt miskend door het
arrest dat, om de toekomstige schade ten
gevolge van een definitieve invaliditeit te
ramen, beslist zulks te doen op grond van
het inkomen waarover eenieder moet beschikken om op een behoorlijke wijze in zijn
basisbehoeften te vciorzien.
409
13 april 1995
29. - Schade-Beoordelingsbevoegdheid,
raming, peildatum - Raming.
Naar recht verantwoord is de beslissing
waarbij een vordering tot terugbetaling
van na de consolidatiedatum gemaakte
medische kosten wordt afgewezen, wanneer de rechter, onder verwijzing naar het
verslag van de gerechtelijk deskundige,
oordeelt dat de eventuele, na de consolida-

______________________
-------------

-11
tiedatum gemaakte dokters- en apothekerskosten begrepen zijn in de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
14 juni 1995
605
30. - Schade-Beoordelingsbevoegdheid,
raming, peildatum - Raming - Forfaitaire raming - Reeds geleden sc~ade
- Toekomstige schade - Ondersche~d.
De verplichting van de feitenrechter
om, op verzoek van de getroffene, een
onderscheid te maken · tussen de reeds
geleden en de toekomstige schade geldt
enkel wanneer de rechter de raming van
de schade grondt op een kapitalisatieberekening· dat onderscheid heeft geen
reden van bestaan bij forfaitaire raming.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
14 juni 1995
605
31. - Schade- Beoordelingsbevoegdheid,
raming, peildatum - Voertuig - Ve:va~
ging- Gebruiksderving- Beoordelmg m
concreto.
Het arrest dat, ter raming van de schade
wegens "gebruiksderving", als regel stelt
dat de benadeelde, vooraleer hij besluit
zijn voertuig te vervangen, _1!-et recht peeft
niet aileen om te weten of ZIJn voertmg als
onherstelbaar kan worden beschouwd, maar
ook en vooral om het bedrag te kennen dat
hem zal worden toegekend, miskent de
verplichting om de schade in concreto te
beoordelen en schendt de artt. 1382 en
1383 B.W.
13 september 1995
778
32. - Schade-Beoordelingsbevoegdheid,
raming, peildatum- Peildatum- Datum
van consolidatie - Beslissing van het burgerlijk gerecht - Gemeen recht - Beslissing van het arbeidsgerecht - Gezag van
gewijsde.
Het vonnis houdende vaststelling valgens het gemene recht van de dat.um van
consolidatie van de letsels kan met worden tegengeworpen aan de partijen noch
aan de arbeidsrechtbankef die inzake arbeidsongevallen over die dat~m. moeten
beslissen· evenzo geldt de beshssmg aangaande l~atstgenoemde aangelegenheid,
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het
Fonds voor Arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der p~rtijen of, zon~er
bekrachtiging, uit het vonms van de a~beJds
rechtbank, niet voor de gerechten die valgens het gemene recht uitspraak moeten
doen over de datum van consolidatie van
de letsels. (Artt. 23 tot 27 Ger.W.; artt. 24,
65 en 72 Arbeidsongevallenwet; artt. 1382
en 1383 B.W.)
1 december 1995
1064

33. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum - Bestaan. van
de schade - Beoordelingsbevoegdhe~d Grenzen.
De rechter die moet beslissen over een
op een onrechtmatige daad gegronde civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout, de
schade en het oorzakelijk verband tussen
beide laten steunen op alle aan zijn beoordeling overgelegde feiten, voor zover hij
geen niet aan de openbare orde rake~de
betwisting opwerpt waarvan de conclusies
van de partijen · het bestaan uitsluite:b..
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
5 december 1995
1082
MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN
GROOTTE

34. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte- Reeds bestaande gebrekkigheid - Weerslag op de grootte - Voorwaarde.
Wanneer een onrechtmatige daad schade
heeft veroorzaakt ontslaat de omstandigheid dat de reeds bestaande gebrekkigheid van de getroffene tot de schade heeft
bijgedragen de veroorzaker niet van de
verplichting de volledige schade te vergo~
den behalve als het gaat om gevolgen die
zich hoe dan ook, zelfs zonder die fout,
zouden hebben voorgedaan. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
14jUlli1995
608
35. - 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 soortgelijk voertuig aan te schaffen, B.T.W.
inbegrepen, moet het toegeke!l;de bedr~g
hem in staat stellen een dergehJk voertmg
aan te kopen en de belasting op die uitgave te betalen; als het vernielde voe~tuig
nieuw was aangekocht en door een meuw
voertuig is vervangen, moet de belasting
worden berekend volgens het voor nieuwe
voertuigen geldende tarief. (Artt. 1382 en
1383 B.W.).
15 november 1995
1015
36. - Schade- Materiele schade, elementen en grootte - Uitgifte van ongedekte cheque - Oplichting.
Wanneer een cheque zonder dekking is
uitgegeven tot betaling van goederen die
zonder die betaling niet zouden zijn geleverd, kan de begunstigde van de cheque
vergoeding vorderen voor de d~rving_ van
de waarde van de goederen die met het

-12bedrag van de cheque overeenkomt. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
6 december 1995
1086.

BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID
BURENHINDER

deel van de schade moet dragen, zonder
vast te steilen, als hij zijn beslissing op de
tussen die partijen gesloten overeenkomst
laat steunen, dat die overeenkomst de
andere partij verplicht de bedoelde partij
te vrijwaren voor de schade die aan de
benadeelde is toegebracht.
26juni 1995
661
40. - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten
overeenkomst - Contractuele wanprestatie - Verjaring van de burgerlijke rechtsvordering.
De burgerlijke rechtsvordering op grond
van een contractuele wanprestatie valt aileen dan onder de verjaring van art. 26
V:T.Sv. als de wanprestatie waarop zij gegrond is, een misdrijf oplevert. (Art. 26
V:T.Sv.) .
,
28 september 1995
B28 ·

37. - Bijzondere aansprakelijkheid Burenhinder - Veroorzaker - Overheid
- Vergoeding - Criteria.
Vergoeding is verschuldigd door de veroorzaker van hinder die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, ongeacht of de veroorzaker de overheid is; de
omstandigheid dat de eigenaar van het erf
nog een recht van toegang, uitweg, zicht
en waterloop heeft, staat er niet aan in de
weg dat het evenwicht kan verbroken zijn.
(Art. 544 B.W.)
9 maart 1995
286
ADVOCAAT
38. - Bijzondere aansprakelijkheid Burenhinder- Eigendomsrecht- Verbro1. - Ere loon- Strafbeding- Schuldken evenwicht - Compensatie - Volledig vordering - Verhoging - Geldigheid.
verbod van een niet foutief feit.
Art. 1023 Ger.W. staat eraan in de weg
De eigenaar van een onroerend goed, dat de partijen overeenkomen dat het
die door een niet foutieffeit het evenwicht bedrag van de schuldvordering wordt vertussen zijn eigendomsrecht en dit van de hoogd met het ereloon dat aan een advonaburige eigenaar verbreekt en hem een caat verschuldigd is voor het voeren van
stoornis oplegt die de maat van de gewone een rechtspleging tot invordering van het
buurtschapsnadelen overschrijdt, is aan verschuldigde bedrag. (Art. 1023 Ger.W.)
7 april 1995
390
de naburige eigenaar een rechtmatige en
passende compensatie verschuldigd, waar2. - Strafzaken - Recht om de verdoor het verbroken evenwicht wordt her- dachte te vertegenwoordigen - Verdachte
steld; die compensatie kan niet bestaan in die niet wenst te verschijnen - Rechtsplehet voiledig verbod van het niet foutief ging voor het onderzoeksgerecht - Handfeit, zelfs als volgens de feitenrechter het having van de voorlopige hechtenis.
voiledig verbod de enige wijze is om het
N aar recht verantwoord is de beslissing
gestoorde evenwicht te hersteilen. (Art. van de kamer van inbeschuldigingsteiling
544 B.W.)
die, bij de behandeling van het hoger be14 december 1995
1125 roep tegen de beschikking van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige
SAMENLOOP
hechtenis, aan de advocaat van de verdachte die niet wenst te verschijnen, geen machVAN AANSPRAKELIJKHEID
tiging verleent om zijn client te vertegenAANSPRAKELIJKHEID UITENBUITEN OVER- woordigen. (Impliciete oplossing.) (Artt. 23,
EENKOMST
2°, en 30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 oktober 1995
945
39. - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten
3. - Tuchtoverheid - Tuchtraad van
overeenkomst - Veroordeling in solidum beroep- Samenstelling- Onafhankelijk- Beding tot vrijwaring - Gevolg. ·
heid en onpartijdigheid.
Wap.neer hij verscheidene partijen in
Uit de omstandigheid aileen dat de tuchtsolidum veroordeeld heeft op grond van raad van beroep van de Orde van Advocasamenlopende fouten die aile tot de voile- ten is samengesteld uit vier advocaten en
dige schade hebben bijgedragen, kan de een enkele magistraat, valt niet af te
rechter, bij het beoordelen van de gevol- leiden dat dat rechtscoilege niet onafhangen die deze fouten binnen de on:derlinge kelijk en onpartijdig is, in de zin van
verhouding van de partijen kunnen, heb- artikel 6.1 E.V:R.M.
ben niet beslissen dat een van hen geen
995
10 november 1995

~----~-----

-134. - Lastgeving - lndeplaatsstelling
- Gerechtsdeurwaarder- Aansprakelijkheid.
De in art. 1994, eerste lid, B.W. bedoelde
indeplaatsstelling waarbij de lasthebber
in bepaalde gevallen aansprakelijk is voor
hem die hij bij de uitvoering van zijn
opdracht in de plaats heeft gesteld, houdt
in dat de indeplaatsgestelde de opdracht
van de oorspronkelijke lasthebber geheel
of gedeeltelijk uitvoert; een gerechtsdeurwaarder die op verzoek van een advocaat
een handeling van zijn ambt uitoefent in
de zin van art. 516 Ger.W., voert een
opdracht uit die niet aan de advocaat was
toevertrouwd.
F/
7 december 1995
· 1094

AFSTAMMING
1. - Erkenning - Betwisting van de
erkenning - Belang van het kind.
Onverminderd het bezit van staat ten
aanzien van de erk~mner, bepaalt art. 330
B.W. niet dat bij het al of niet tenietdoen
van een erkenning van een kind, rekening
moet worden gehouden met het belang
van het kind.
28 april 1995
429
2. - Erkenning- Betwisting- Belang
van het kind.
Wanneer de erkenning op grond van
art. 330, § 2, B.W. wordt betwist, dient de
rechter bij het al dan niet tenietdoen van
de erkenning geen rekening te houden
met het belang van het kind.
766
11 september 1995

schuldvordering aanhangige burgerlijke
rechtsvordering. (Art. 824, derde lid, Ger.W.)
31 mei 1995
556

AFSTAND VAN RECHT
1.- Bewijs.
Mstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn.
14juni1995
608
2.- Bewijs.
Uit de enkele omstandigheid dat een bij
hoofdconclusie ingestelde vordering niet
is overgenomen in de slotsom van de aanvullende conclusie van de eiser kan de
rechter niet wettig afleiden dat eiser van
die vordering afstand heeft gedaan.
14juni1995
608
3. - Minderjarige - Nietige verbintenis - Bevestiging na meerderjarigheid Kennis van reden van nietigheid.
Er is slechts bevestiging door een meerderjarig geworden minderjarige van de
verbintenis die hij tijdens zijn minderjarigheid zonder naleving van de pleegvormen heeft aangegaan, wanneer is vastgesteld dat die meerderjarig geworden
minderjarige op het ogenblik van de bevestiging kennis had van de reden van de
nietigheid van die verbintenis. (Artt. 1311
en 1338, eerste lid, B.W.)
21 september 1995
808

AMBTENAAR
AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIES)

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING

AFSTAND
VAN RECHTSVORDERING
Afstand van rechtsvordering - Afstand
van geding of van rechtsvordering- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Stilzwijgende afstand - Begrip.
Stilzwijgende afstand mag aileen worden afgeleid uit handelingen ofuit bepaalde
en ·met elkaar overeenstemmende feiten
waaruit met zekerheid blijkt dat de partij
afstand wil do en van het geding of van de
rechtsvordering; uit de omstandigheid dat
eiser een schuldvordering heeft aangegeven in het passief van het faillissement
van verweerder volgt niet noodzakelijk
dat hij stilzwijgend afstand heeft gedaan
van de bij de strafrechter over dezelfde

AMBTENAAR
(GEMEENTEN EN PROVINCIES)
Ambtenaar (gemeenten en provincies) Gemeente- Personeel- Pensioen- Burgerlijk pensioen - Rustpensioen - Berekening - Vereffening - Begrip.
Art. 19 K.B. betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel is
impliciet opgeheven. (Art. 8, § 1 , wet 21
juli 1844; art. 67, 10, wet 21 mei 1991; art.
156 Nieuwe Gemeentewet; art. 19 K.B. 26
december 1938.)
131
6 februari 1995

APOTHEKER
Orde van Apothekers - Tuchtzaken Provinciale raad - Onderzoek - Oproeping van de zaak - Onregelmatigheden
- Cassatiemiddel - Nieuw middel.

-14Grieven die gebaseerd zijn op onregelmatigheden in verband met het onderzoek
door de provinciale raad van de Orde van
Apothekers en in verband met de oproeping van de zaak voor diezelfde raad kunnen niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden voorgedragen.
393
7 april 1995

ter beschikking stellen van werknemers
ten behoeve van gebruikers, laat niet toe
een proefbeding op te nemen in de daaropvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vermits niet wordt voldaan
aan de vereiste van art. 67, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.
593
12 juni 1995

ARBEID

ARBEIDSONGEVAL

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN

ALGEMEEN

TIJDELIJKE ARBEID

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
1. - Arbeidstijden en rusttijden - Vborschriften van sociale aard voor het wegverkeer- Strafvordering wegens overtreding
van de arbeidsreglementering - Uitoefening door de leden van het arbeidsauditoraat.
De leden van het arbeidsauditoraat zijn
bevoegd om de strafvordering uit te oefenen wegens overtreding door de werkgever, of door diens aangestelde oflasthebber,
van de de artt. 15 E.E.G.-verordening nr.
3820/85 en 15.7 en 14.2 E.E.G.-verordening
nr. 3821/85, beide van 20 december 1985,
die betrekking hebben op arbeids- en rusttijden en derhalve de arbeidsreglementering
betreffen. (Artt. 155 en 578, 7°, Ger.W.)
10 januari 1995
33

TIJDELIJKE ARBEID
Tijdelijke arbeid - Uitzendarbeid en ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers ~ Buitengewone vermeerdering van werk - Wet
24 juli 1987 - Toepassingsvoorwaarden
- Gevolg.
Artt. 1, § 5, en 47, derde lid, van de wet
van 24 juli 1987 worden geschonden door
het arrest dat oordeelt dat die bepalingen
geen toepassing vinden inzake uitzendarbeid die tot doel heeft te beantwoorden
aan een buitengewone vermeerdering van
werk.
12juni1995
593
3. - Tijdelijke arbeid - Uitzenda"rbeid en ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers- Tewerkstelling buiten de wettelijke voorwaarden
- Gevolg - Opeenvolging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met
proefbeding - Gevolg.
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die ontstaat bij toepassing van
art. 20, 2°, wet 24juli 1987 betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het
2. -

BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS
WEG NAAR EN VAN RET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS)
SCHADE
AANSPRAJCELIJKHEID

Derde
VERGOEDING

Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling
Cumulatie en verbod
Allerlei
OVERHEIDPERSONEEL,BLJZONDEREREGELS
RECHTSPLEGING

Algemeen
Herziening
Kosten
Verjaring
Allerlei

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Vergoeding - Bepalingen - Omzetting van de rente in kapitaal - Aard van die bepalingen.
De bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving die de omzetting van de rente
in kapitaal regelen, betreffen de aan de
getroffene verschuldigde schadeloosstelling en raken derhalve de openbare orde.
(Artt. 45, 45bis en 45ter Arbeidsongevallenwet; art. 12 wet 3 juli 1967.)
18 september 1995
791

BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS
2. - Begrip, bestaan, bewijs - Begrip.
Een arbeidsongeval vereist onder meer
het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9
Arbeidsongevallenwet.)
16 oktober 1995
887
3. - Begrip, bestaan, bewijs- Bestaan
- Plotselinge gebeurtenis - Kreet.
De kreet die een arbeider-metselaar slaakt
op het ogenblik dat hij een stapel tegels

aanneemt, kan in de regel geen plotselinge gebeurtenis zijn waardoor letsel kan
ontstaan, in de zin van de Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
16 oktober 1995
887
4. - Begrip, bestaan, bewijs- Bestaan
- Plotselinge gebeurtenis- Gewoon opstaan
van een stoel.
Gewoon opstaan van een stoel kan geen
plotselinge gebeurtenis zijn in de zin van
de Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
16 oktober 1995
887

WEG NAAR EN VAN HET WERK
(BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
5. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Onderbreking - Ongeval op
normaal traject - Gevolg.
De omstandigheid dat een traject, dat
door de werknemer onderbroken werd, na
de onderbreking ervan naar tijd en ruimte
samenvalt met een deel van het normale
traject dat de werknemer zou hebben afgelegd indien er geen onderbreking was geweest, oefent geen invloed uit op de aard
van het traject van de verblijfplaats naar
het werk en omgekeerd.
354
27 maart 1995
6. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Onderbreking.
Het traject dat de werknemer moet afieggen om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hij werkt en
omgekeerd, kan worden beschouwd als
normaal, in de zin van art. 8, § 1, tweede
lid,Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk
is, door een wettige reden is verantwoord;
het traject is echter niet langer normaal,
wanneer de onderbreking belangrijk en
niet door overmacht is verantwoord. (Art.
8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
1000
13 november 1995
7. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Onderbreking - Beoordeling
door de feitenrechter - Toetsing van het
Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om na
te gaan of de feitenrechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen
afieiden dat de werknemer een normaal
traject had afgelegd.
1000
13 november 1995

15
8. - Weg naar en van 'het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject- Onderbreking- Duur- Belangrijkheid - Weinig belangrijke duur Begrip.
De beslissing van de rechter dat de
onderbreking van het traject weinig belangrijk is, is niet naar recht verantwoord, als
hij vaststelt dat de onderbreking van het
traject vier uur heeft geduurd en dat hij
oordeelt dat rekening dient te worden
gehouden met de lengte van het af te
leggen traject alsmede met de noodzaak
voor de werknemer om zich te wenden tot
een garagehouder die een werk heeft uitgevoerd zoals het binnen zijn eigen planning paste. (Art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet.)
13 november 1995
1000
9. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Omweg.
Het traject dat de werknemer afiegt om
zich van zijn verblijfplaats te begeven
naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, blijft normaal, in de zin van art. 8,
§ 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwetvan
10 april 1971, indien de door de werknemer gemaakte omweg onbeduidend is, indien
die omweg weinig belangrijk en te verantwoorden is door een wettige reden, of
indien hij wel belangrijk, maar aan overmacht te wijten is. (Art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet.)
1008
13 november 1995
10. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Omweg - Belangrijkheid Onbeduidende omweg - Beoordeling Verschillende vervoermiddelen.
Wanneer door de werknemer achtereenvolgens verschillende vervoermiddelen worden gebruikt om de weg naar en van het
werk af te leggen, vereist het begrip normaal traject, in de zin van art. 8, § 1,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, niet dat
bij de beoordeling van de belangrijkheid
van een omweg rekening wordt gehouden
met de marrier waarop het gedeelte van de
weg naar en van het werk, tijdens hetwelk
de omweg is gemaakt, normaal diende te
worden afgelegd. (Art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet.)
1008
13 november 1995

SCHADE
11. - Schade- Beslissing van het bur·
gerlijk gerecht - Gemeen recht - Beslis-

-16sing van het arbeidsgerecht - Gezag van
gewijsde.
Het vonnis houdende vaststelling volgens het gemene recht van de datum van
consolidatie van de letsels kan niet worden tegengeworpen aan de partijen noch
aan de arbeidsrechtbanken die inzake arbeidsongevallen over die datum moeten
beslissen; evenzo geldt de beslissing aangaande laatstgenoemde aangelegenheid,
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het
Fonds voor Arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der partijen of, zonder
bekrachtiging, uit het vonnis van de arbeidsrechtbank, niet voor de gerechten die volgens het gemene recht uitspraak moeten
doen over de datum van consolidatie van
de letsels. (Artt. 23 tot 27 Ger.W.; artt. 24,
65 en 72 Arbeidsongevallenwet; artt. 1382
en 1383 B.W.)
1 december 1995
1064

AANSPRAKELIJKHEID
DERDE

12. - Aansprakelijkheid - Derde Vergoeding naar gemeen recht - 1-Eroordeling jegens de getroffene - Veroordeling
tot vergoeding van de volledige schade Cassatieberoep - Cassatiemiddel- Grief
- Splitsing tussen getroffene en arbeidsongevallenverzekeraar- Gem is aan belang
- Gevolg - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
is het middel waarin de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde, die jegens
de getroffene was veroordeeld tot vergoeding van het volledige bedrag dat hij verschuldigd was aan de getroffene en aan de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen arbeidsongevallenverzekeraar, de
feitenrechter verwijt dat hij de rechten
van de getroffene zelf en die van de arbeidsongevallenverzekeraar niet heeft gesplitst.
(Artt. 17 en 18 Ger.W.; artt. 46, § 2, tweede
lid, en 4 7 Arbeidsongevallenwet.)
403
12 april 1995

VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING

13. - Vergoeding- Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid- 1-Erergering na herzieningstermijn - Fonds voor Arbeidsongevallen
- Recht op vergoeding - Voorwaarden.
Het Fonds voor Arbeidsongevallen moet
slechts vergoedingen voor tijdelijke verer-

gering betalen indien de blijvende arbeidsongeschiktheid ten minste 10 pet. bedraagt
op het ogenblik dat de verergering zich
voordoet. (Art. 25, eerste en derde lid, en
25bis Arbeidsongevallenwet).
862
9 oktober 1995
14. - Vergoeding- Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling- Arbeidsongeschiktheid- Blijvende arbeidsongeschiktheid - Datum van consolidatie - Beslissing van het burgerlijk gerecht - Gemeen
recht - Beslissing van het arbeidsgerecht
- Gezag van gewijsde.
Het vonnis houdende vaststelling volgens het gemene recht van de datum van
consolidatie van de letsels kan niet worden tegengeworpen aan de partijen noch
aan de arbeidsrechtbanken die inzake arbeidsongevallen over die datum moeten
beslissen; evenzo geldt de beslissing aangaande laatstgenoemde aangelegenheid,
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het
Fonds voor Arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der partijen of, zonder
bekrachtiging, uit het vonnis van de arbeidsrechtbank, niet voor de gerechten die
volgens het gemene recht uitspraak moeten doen over de datum van consolidatie
van de letsels. (Artt. 23 tot 27 Ger.W.; artt.
24, 65 en 72 Arbeidsongevallenwet; artt.
1382 en 1383 B.W.)
1 december 1995
1064
CUMULATIE EN VERBOD

15. - Vergoeding - Cumulatie en verbod - Burgerlijke aansprakelijkheid Hulp van een ander persoon- Vergoeding
naar gemeen recht - Kapitaal gevestigd
door de arbeidsongevallenverzekeraar Cumulatie - Bewijs - Bewijslast.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na kennis te hebben genomen van de conclusie van de voor
een arbeidsongeval aansprakelijke derde
ten betoge dat het door de arbeidsongevallenverzekeraar voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 115 pet. gevestigde kapitaal
"meer bedroeg dan het bedrag dat volgens
het gemeen recht werd verkregen voor de
materiele schade", de vordering van de
getroffene toewijst, op grond dat de aansprakelijke derde ''het bewijs niet levert
van de hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal"; in een dergelijk geval diende de
rechter zelf na te gaan of het gedeelte van
het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigd had ter vergoeding
van de hulp van een ander persoon niet de
volledige, door de getroffene uit dien hoofde

geleden schade dekte. (Artt. 1315, eerste
lid, 1382 en 1383 B.W.; artt. 46, § 2,
tweede lid, en 4 7 Arbeidsongevallenwet.)
12 april 1995
403

17

OVERHEIDSPERSONEEL,
BIJZONDERE REGELS

20. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
- Gemeente - Herziening - Aangifte
van ongeval.
Ook al blijkt later dat de gebeurtenis,
ALLERLEI
die de getroffene als arbeidsongeval bestempelt, een verergering is van de bij een
16. - Vergoeding -Allerlei - Prothe- vorig arbeidsongeval opgelopen letsels, staat
sen en orthopedische toestellen - Be- de omstandigheid dat de getroffene de
grip.
dienst of de bevoegde ambtenaar op de
Voor de toepassing van art. 28 Arbeidson- hoogte had gebracht door middel van het
gevallenwet wordt onder prothesen en ortho- in art. 7 K.B. van 13 juli 1970 bedoelde
pedische toestellen verstaan de kunst- en formulier "aangifte van ongeval", er niet
hulpmiddelen die een valide persoon niet aan in de weg dat de bestuursoverheid en,
behoeft en die, als gevolg van een arbeids- in geval van betwisting, de rechterlijke
ongeval, nodig zijn om aangetaste of ver- overheid oordeelt dat de nieuwe aanvraag
zwakte lichaamsdelen ·te steunen of te van de getroffene in werkelijkheid een
vervangen dan wel het gebruik of de func- aanvraag tot herziening is van de beslisties ervan te bevorderen. (Art. 28 Arbeids- sing over het oorspronkelijke ongeval. (Artt.
ongevallenwet.)
6, 7 en 12 K.B. 13 juli 1970.)
23 januari 1995
59
23 januari 1995
55
21. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
17. - Vergoeding- Allerlei- Prothe- - Gemeente - Herziening - Termijn sen en orthopedische toestellen- Lichaams- Aard - Gevolg.
delen - Begrip.
Art. 69 Arbeidsongevallenwet inzake de
De aangetaste of verzwakte lichaams- rechtsvordering tot betaling van de verdelen die door de in art. 28 Arbeidsongevallen- goedingen heeft geen betrekking op de eis
wet bedoelde prothesen en orthopedische tot herziening van de vergoedingen of een
toestellen worden gesteund, zijn de lede- aanvraag tot herziening van de rente op
maten en de organen. (Art. 28 Arbeidsonge- grond van art. 11 K.B. van 13 juli 1970
vallenwet.)
betreffende de schadevergoeding, ten gun59 ste van sommige personeelsleden van ge23 januari 1995
meenten, voor arbeidsongevallen en voor
18. - Vergoeding - Allerlei - Prothe- ongevallen overkomen op de weg naar en
sen en orthopedische toestellen - Kunst- van het werk. (Art. 20, Arbeidsongevallenen hulpmiddelen - Aard.
wet Overheidspersoneel; art. 11 K.B. 13
Ret maakt geen verschil of de kunst- en juli 1970; artt. 69 en 72 Arbeidsongevallenhulpmiddelen, zoals de prothesen en wet.)
de orthopedische toestellen waarvan
55
23 januari 1995
sprake is in art. 28 Arbeidsongevallenwet,
22.
Overheidspersoneel,
bijzondere
regels
al dan niet een duurzaam karakter heb- Gemeente - Herziening - Termijn ·
ben.
23 januari 1995
59 Aard - Gevolg.
Van de in art. 72 Arbeidsongevallenwet
bepaalde termijn om een eis tot herzie19. - Vergoeding - Allerlei - Fonds ning van de arbeidsongevallenvergoevoor Arbeidsongevallen- Aanpassingsbij- dingen in te stellen is geen sprake in art.
slagen - Aard - Interesten - Eisbaar- 20 Arbeidsongevallenwet Overheidsheid.
personeel. (Art. 72 Arbeidsongevallenwet;
De bijslagen die verschuldigd zijn krach- artt. 4 en 20 Arbeidsongevallenwet Overtens art. 58,§ 1, T,Arbeidsongevallenwet, heidspersoneel; artt. 11 en 12 K.B. van 13
zoals die bepaling van toepassing was juli 1970.)
v66r de wijziging ervan bij K.B. nr. 530
23 januari 1995
·
55
van31 maart 1987, zijn uitkeringen bedoeld
23. - Overheidspersoneel - Bijzonin de Arbeidsongevallenwet waarop
krachtens art. 42, derde lid, van die wet dere regels - Schadevergoeding - Blijvan rechtswege interest verschuldigd is vende invaliditeit- Vaststelling- Jaarlijkse
vanaf het ogenblik dat ze eisbaar wor- bezoldiging-Rente- Indexering- Gevolg.
Geen wetsbepaling schrijft de indexeden.
30 januari 1995
96 ring voor van de jaarlijkse bezoldiging van

-18de getroffene van een arbeidsongeval, op
grand waarvan de rente wegens blijvende
invaliditeit wordt vastgesteld; enkel de
uit te betalen rente is vatbaar voor indexering.
296
13 maart 1995
24. - Ouerheidspersoneel, bijzondere regels
- Aansprakelijke derde - Vergoeding Verplichting werkgever- Betaling weddetoelage- Brutobedrag- Subrogatierecht
- Gevolg.
De sociale werknemersbijdrage die de
overheid afhoudt en betaalt aan de bevoegde
instelling, maakt deel uit van de door de
overheid uitgekeerde wedde, op grand waarvan die overheid de rechtsvordering van
de getroffene kan instellen tegen degene
die voor een arbeidsongeval of voor een
ongeval op de weg naar en van het werk
aansprakelijk is. (Artt. 1 en 14; § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
26juni1995
667
25. - Ouerheidspersoneel, bijzondere regels
- Verjaring - Blijvende inualiditeit Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stuiting
- Erkenning van het recht van hem tegen
wie de uerjaring loopt- Minister- Administratieve Gezondheidsdienst.
Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is
verricht, maakt geen erkenning, door de
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde vergoedingen
en stuit, derhalve, niet de verjaring van
de vordering tot betaling van die vergoedingen. (Art. 20 wet van 3 juli 1967; art.
70 Arbeidsongevallenwet van 10 april1971;
art. 2248 B.W.; artt. 8 en 9 K.B. van 24
jan. 1969.)
995
13 november 1995
26. - Overheidspersoneel, bijzondere
regels - Verjaring - Vergoedingen Vordering tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stuiting - Erkenning van het
recht van hem tegen wie de verjaring loopt
- Toepassingsgebied.
Nude regels van het gemene recht, art.
2248 B.W. niet uitgezonderd, toepasselijk
zijn verklaard door de artt. 70 Arbeidsongevallenwet en 20, tweede lid, wet van
3 juli 1967 betreffende de schadevergoedingvoor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en
voor beroepsziekten in de overheidssector,
houden die artikelen in dat de verjaring
wordt gestuit wegens de erkenning, door

de schuldenaar van de vergoedingen gedaan,
van het recht van de getroffene om, overeenkomstig de wet, vergoeding te verkrijgen van de schade welke die getroffene
beweert te hebben geleden. (Art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 20, tweede lid, wet
van 3 juli 1967; art. 2248 B.W.)
13 november 1995
1010

RECHTSPLEGING
ALGEMEEN

27. - Rechtspleging-Algemeen- Verwittiging van de instelling uoor uerplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verwittiging door arbeidsongeuallenverzekeraar
- Weigering ongeual als arbeidsongeval te
erkennen - Gevolg.
De arbeidsongevallenverzekeraar die weigert het ongeval als een arbeidsongeval te
erkennen, is verplicht de instelling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering binnen de voorgeschreven termijn te verwittigen, ongeacht de reden tot
weigering. (Art. 63, § 2, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
295
13 maart 1995
HERZIENING

28. - Rechtspleging - Herziening Termijn - Aard - Gevolg.
Art. 69 Arbeidsongevallenwet inzak,e de
rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen heeft geen betrekking op de eis
tot herziening van de vergoedingen of een
aanvraag tot herziening van de rente op
grand van art. 11 K.B. van 13 juli 1970
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten, voor arbeidsongevallen e11 voor ongevallen overkomen op de weg naar en van
het werk. (Art. 20, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; art. 11 K.B. 13 juli
1970; artt. 69 en 72 Arbeidsongevallenwet.)
23 januari 1995
55
29. - Rechtspleging - Herziening Termijn - Aard - Gevolg.
De termijn voor het instellen van een
eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen is geen verjaringstermijn en
kan gestuit noch geschorst worden. (Art.
72, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
55
23 januari 1995
30. - Rechtspleging - Herziening Termijn - Aard - Gevolg.
Van de in art. 72 Arbeidsongevallenwet
bepaalde termijn om een eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoe-

-19dingen in te stellen is geen sprake in art.
20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. (Art. 72 Arbeidsongevallenwet; artt. 4 en 20 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; artt. 11 en 12 K.B.
van 13 juli 1970.)
23 januari 1995
55
KOSTEN

31.- Rechtspleging-Kosten-Geschil
tussen Fonds voor Arbeidsongevallen en
verzekeringsinstellingen - Subrogatoire
vordering - Bijslagen - Interesten.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet
toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling
van interest op uitgekeerde bijslagen. (Art.
76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet; art.
1017 Ger.W.)
30januari 1995
96
VERJARING

32.- Rechtspleging- Verjaring-Overheidspersoneel, bijzondere regels - Blijvende invaliditeit- Vergoedingen- Rechtsvordering tot betaling- Stuiting- Oorzaak
van stuiting - Erkenning van het recht
van hem tegen wie de verjaring loopt Minister - Administratieve gezondheidsdienst.
Het medisch onderzoek van de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector dat door de Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is
verricht, maakt geen erkenning, door de
minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde vergoedingen
en stuit, derhalve, niet de verjaring van
de vordering tot betaling van die vergoedingen. (Art. 20 wet van 3 juli 1967; art.
70 Arbeidsongevallenwet van 10 april1971;
art. 2248 B.W.; artt. 8 en 9 K.B. van 24
jan. 1969.)
995
13 november 1995
33. - Rechtspleging- Verjaring- Yergoedingen - Vordering tot betaling Stuiting- Oorzaak van stuiting- Erkenning van het recht van hem tegen wie de
verjaring loopt - Toepassingsgebied.
Nude regels van het gemene recht, art.
2248 B.W. niet uitgezonderd, toepasselijk
zijn verklaard door de artt. 70 Arbeidsongevallenwet en 20, tweede lid, wet van
3 juli 1967 betreffende de schadevergoedingvoor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en
voor beroepsziekten in de overheidssector,
houden die artikelen in dat de verjaring

wordt gestuit wegens de erkenning, door
de schuldenaar van de vergoedingen gedaan,
van het recht van de getroffene om, overeenkomstig de wet, vergoeding te verkrijgen van de schade welke die getroffene
beweert te hebben geleden. (Art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 20, tweede lid, wet
van 3 juli 1967; art. 2248 B.W.)
13 november 1995
1010
ALLERLEI

34. - Rechtspleging- Allerlei- Burgerlijke aansprakelijkheid - Hulp van
een ander persoon- Vergoeding naar gemeen
recht- Kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar- Cumulatie-Bewijs
- Bewijslast.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na kennis te hebben genomen van de conclusie van de voor
een arbeidsongeval aansprakelijke derde
ten betoge dat het door de arbeidsongevallenverzekeraar voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 115 pet. gevestigde kapitaal
"meer bedroeg dan het bedrag dat volgens
het gemeen recht werd verkregen voor de
materiele schade", de vordering van de
getroffene toewijst, op grond dat de aansprakelijke derde "het bewijs niet levert
van de hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal"; in een dergelijk geval diende de
rechter zelfna te gaan ofhet gedeelte van
het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigd had ter vergoeding
van de hulp van e!'m ander persoon niet de
volledige, door de getroffene uit dien hoofde
geleden schade dekte. (Artt. 1315, eerste
lid, 1382 en 1383 B.W.; artt. 46, § 2,
tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet.)
403
12 april 1995
35. - Rechtspleging- Allerlei- Aan:
sprakelijke derde - Veroordeling jegens
de getroffene - Veroordeling tot vergoeding van de volledige schade - Cassatieberoep- Cassatiemiddel- Grief- Splitsing
tussen getroffene en arbeidsongevallenverzekeraar- Gemis aan belang- Gevolg
- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
is het middel waarin de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde, die jegens
de getroffene was veroordeeld tot vergoeding van het volledige bedrag dat hij verschuldigd was aan de getroffene en aan de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen arbeidsongevallenverzekeraar, de
feitenrechter verwijt dat hij de rechten
van de getroffene zelf en die van de arbeidsongevallenverzekeraar niet heeft gesplitst.

-20(Artt. 17 en 18 Ger.W.; artt. 46, § 2, tweede
lid, en 4 7 Arbeidsongevallenwet.)
403
12 april 1995

ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
BEGRIP, BESTAANSVEREISTEN, VORM

Begrip en bestaansvereisten
VERPLICHTINGEN
EINDE

Willekeurig ontslag
Opzegging
Ontslag om dringende reden

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
met toepassing van art. 20, 2°, wet 24 juli
1987 - Aansluitende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met proefbeding - Gevolg.
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die ontstaat bij toepassing van
art. 20, 2°, wet 24 juli 1987 betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het
ter beschikking stellen van werknemers
ten behoeve van gebruikers, laat niet toe
een proefbeding op te nemen in de daaropvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vermits niet wordt voldaan
aan de vereiste van art. 67, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.
593
12 juni 1995

BEGRIP,
BESTAANSVEREISTEN, VORM
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN

2. - Begrip, bestaansvereisten, vormBegrip en bestaansvereisten - Gezagsuerhouding - Begrip.
De gezagsverhouding, als kenmerk van
de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen. (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
27
9 januari 1995
3. - Begrip, bestaansvereisten, vormBegrip en bestaansvereisten - Begrip Overeengekomen wijze, tijd en plaats.
Het bepaalde in de artt. 20, 1°, en 17, 1°,
Arbeidsovereenkomstenwet houdt voor de
werkgever niet de verplichting in om doorlopend werk te verschaffen en houdt voor
de werknemer die door een arbeidsover-

eenkomst met hem verbonden is, niet de
verplichting in om elk hem door zijn werkgever aangeboden werk te aanvaarden,
dus zelfs als het werk moet worden verricht op een andere dan de door de partijen overeengekomen wijze, tijd ofplaats.
(Artt. 17, P, en 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
9 januari 1995
27
4. - Begrip, bestaansvereisten, vorm
- Begrip en bestaansvereisten - Begrip - Overeengekomen wijze, tijd en
plaats.
Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet
houdt voor de werkgever niet de verplichting in om doorlopend en geregeld werk te
verschaffen. (Art. 20, 1 o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
371
3 april 1995

VERPLICHTINGEN
5. - Verplichtingen - Overeengekomen wijze, tijd en plaats - Draagwijdte.
Het bepaalde in de artt. 20, 1°, en 17, 1°,
Arbeidsovereenkomstenwet houdt voor de
werkgever niet de verplichting in om doorlopend werk te verschaffen en houdt voor
de werknemer die door een arbeidsovereenkomst met hem verbonden is, niet de
verplichting in om elk hem door zijn wer kgever aangeboden werk te aanvaarden,
dus zelfs als het werk moet worden verricht op een andere dan de door de partijen overeengekomen wijze, tijd ofplaats.
(Artt. 17, 1 o, en 20, 1o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
27
9 januari 1995
6. - Verplichtingen
Overeenge·komen wijze, tijd en plaats - Draagwijdte.
Art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet
houdt voor de werkgever niet de verplichting in om doorlopend en geregeld werk te
verschaffen. (Art. 20, 1o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
371
3 april 1995
7. - Verplichtingen
Handelsvertegenwoordiger - Werkgeuer- Commissielonen - Beperking - Nietigheid.
Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, mogen
de partijen niet bepalen dat, ongeacht het
aantal door de werkgever aanvaarde orders,
de overeengekomen commissielonen worden beperkt. (Artt. 6, 89 en 90, eerste lid,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
1038
27 november 1995

_ _]
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EINDE
WILLEKEURIG ONTSLAG

8. - Einde - Willekeurig ontslag Arbeiders - Begrip - Gedrag - Bewijs.
Niet wettig is het arrest dat oordeelt
dat, zelfs indien het bewijs voorligt dat
het ontslag werd ingegeven door redenen
die te maken hadden met het gedrag van
de werkman, het ontslag willekeurig is
gegeven, wanneer niet tevens het bewijs
wordt geleverd dat pogingen werden.ondernomen om de werkman ertoe te bewegen
zijn gedrag te wijzigen. (Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet.)
9 oktober 1995
864
OPZEGGING

9. - Einde - Opzegging - Geldigheid - Ontslag gegeven door lasthebber
buiten de perken van de lastgeving Gevolg.
Niet naar recht verantwoord is het arrest
dat oordeelt dat een arbeidsovereenkomst
onregelmatig werd beeindigd en er een
recht op opzeggingsvergoeding is ontstaan, op grand van de enkele vaststelling
dat de werkgever als lastgever gebonden
is door het ontslag gegeven door een lasthebber aan wie hij daartoe geen macht
had verleend. (Art. 1998 B.W.)
6 november 1995
971
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

H). - Einde - Ontslag om dringende
reden - Termijn - Collectieve arbeidsovereenkomst - Paritair comite voor verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - Procedure - Naleving - Forfaitaire vergoeding.
In ondernemingen die ressorteren onder
het Paritair comite voor het verzekeringswezen, onderstelt de naleving van de procedure van art. 4, b, tweede lid, 2", C.A.O.
van 9 november 1987 betreffende de vastheid van betrekking, die algemeen verbindend is verklaard bij K.B. van 30 maart
1988, noodzakelijk dat de twee in lid 3 en
4 van art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet
gestelde termijnen in acht zijn genomen
en, in geval van ontslag zonder dat de in
voormeld art. 4 bepaalde procedure is
nageleefd, is de werkgever verplicht aan
de werknemer een forfaitaire vergoeding
uit te betalen. (Art. 35, derde en vierde lid,
Arbeidsovereenkomstenwet; C.A.O. van 9
nov. 1987 algemeen verbindend verklaard
bij K.B. van 30 maart 1988, art. 4, b,
tweede lid, 2°, en art. 15.)
140
6 februari 1995

11. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Begrip.
Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet vereist niet dat de ernstige tekortkoming van
contractuele aard is en evenmin dat zij
t.a.v. de werkgever is begaan of hem schade
berokkend heeft; het is voldoende dat het
gedrag van de werknemer kan worden
aangemerkt als een tekortkoming die zo
ernstig is dat zij de voortzetting van de
professionele samenwerking onmiddellijk
en definitief onmogelijk maakt. (Art. 35
Arbeidsovereenkomstenwet.)
268
6 maart 1995
12. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Beoordeling door de rechter.
Wanneer verscheidene feiten als dringende reden voor ontslag worden aangevoerd, is de rechter die oordeelt dat sommige
feiten niet in aanmerking komen, verplicht nate gaan of de overblijvende feiten
voldoende zijn om een dringende reden te
vormen .. (Art. 35, lid 1, 2, 3, 4 en 8,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
503
22 mei 1995

13. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Voortdurende tekortkomingen Tijdstip.
Wanneer het feit dat het ontslag zou
rechtvaardigen bestaat in een voortdurende tekortkoming van de werknemer,
bepaalt de werkgever het tijdstip vanaf
wanneer die lopende tekortkoming elke
professionele samenwerking onmiddellijk
en definitief onmogelijk maakt. (Art. 35,
eerste, tweede en derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
1036
27 november 1995

ARBEIDSVOORZIENING
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
Sluiting van ondernemingen- Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling van het Fonds
in de rechten van de werknemer - Voorrechten en hypotheken - Algemeen voorrecht - Voorrecht -----: Draagwijdte.
Noch art. 8, eerste lid, Sluitingsfonds~et, noch art. 19, eerste lid, 3"bis, Hypotheekwet kennen aan het Fonds tot Vergoeding
van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers een voorrecht toe dat de werknemer, in wiens
rechten en vorderingen dat Fonds is getreden, niet geniet. (Art. 8, eerste lid, Sluitings-
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fondswet; art. 19, eerste lid, 3°bis, Hypotheekwet.)
853
6 oktober 1995

ARBITRAGE
1. - Overeenkomst tot arbitrage- Bewijs.
De rechter kan als bewijs van een overeenkomst tot arbitrage een geheel van
tussen de partijen uitgewisselde stukken,
inclusief telexen, aannemen. (Art. 1677
Ger.W.)
27 oktober 1995
922
2. - Aan arbitrage onderworpen geschil
- Partij bij de overeenkomst tot arbitrage
die de andere partij tot tussenkomst dagvaardt - Bevoegdheid van de rechtbank.
De rechtbank waarbij een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis
te nemen van de vordering tot tussenkomst; hieraan staat niet in de weg dat
tussen de partij die tot tussenkomst oproept
en de partij die tot gedwongen tussenkomst is opgeroepen, een geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat. (Artt. 564 en
1679, eerste lid, Ger.W.)
9 november 1995
986
3. - Aan arbitrage onderworpen geschil
- Geschil door vordering tot vrijwaring
gebracht voor de rechtbank waarbij de
hoofdvordering aanhangig is - Samenhang - Rechtsmacht.
Samenhang kan niet verhinderen dat
een aan arbitrage onderworpen geschil
dat door middel van een vordering tot
vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de
rechter die van de hoofdvordering kennis
neemt, aan de rechtsmacht van die rechter onttrokken is. (Artt. 30, 564 en 1679,
eerste lid, Ger.W.)
9 november 1995
986

ARBITRAGEHOF
~· - Prejud.ici~e~ ..geschil - Cassatiemzddel - Pre]udzcwle vraag - Hof van
Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag als bedoeld in art.
26, § 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehofis
opgeworpen, moet het Hofvan Cassatie in
de regel, het Arbitragehof verzoeken over
die vraag uitspraak te doen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
174
14 februari 1995
2. - Prejudiciele vraag - Strafzaken
- Beklaagde, rechter-plaatsvervanger Verlies van het voordeel van rechtspraak
in twee instanties - Cassatiemiddel Verenigbaarheid met art. 10 Gw.

Wanneer in een cassatiemiddel wordt
aangevoerd dat art. 4 79 Sv. de rechtersplaatsvervangers uitsluit van het voordeel van de rechtspraak in twee instanties
en aldus een schending inhoudt van art.
10 Gw. volgens hetwelk de Belgen gelijk"
zijn voor de wet, is het Hof van Cassatie
ertoe gehouden een prejudiciele vraag te
stellen aan hetArbitragehof. (Art. 26, § 1,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 mei 1995
462
3. - Prejudiciele vraag- Verplichting
van het Hof van Cassatie - Begrip.
Wanneer een cassatiemiddel een vraag
opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid
van hetArbitragehofbehoort, en dat middel wordt verworpen om procedureredenen op grond van regels die zelf niet
het voorwerp zijn van de vraag die eiser
voorstelt aan het Arbitragehof voor te
leggen, is het Hof van Cassatie niet verplicht die prejudiciele vraag aan dat Hof
te stellen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
488
17 mei 1995

4. - Prejudicieel geschil
Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehof-Hof
van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag als bedoeld in art.
26, § 1, 3°, 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.)
24 mei 1995
513
5. - Prejudiciele vraag- Verplichting
van het Hof van Cas sa tie - Begrip - Niet
ontvankelijk middel.
Wanneer in een cassatiemiddel een vraag
wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het Arbitragehofbehoort,
en dat middel niet ontvankelijk is om
redenen die aan de cassatieprocedure eigen
zijn, is het Hof van Cassatie niet ertoe
gehouden een prejudiciele vraag te stellen
aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
14juni 1995
609

6. - Prejudiciele vraag - Weigering
de vraag te stellen - Beslissing vatbaar
voor cassatieberoep - Cassatiemiddel Vraag gesteld door het Hofvan CassatieGevolg.
Het middel dat aanvoert dat een rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is
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voor cassatieberoep ten onrechte heeft geweigerd een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, heeft geen bestaansreden
meer wanneer het Hof van Cassatie zelf
die vraag stelt. (Art. 26, §I, 3°, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
31 oktober 1995
939

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING
VAN DE TITEL)
1. - Orde van Architecten - Provinciale raad - Individuele maatregel die
niet het karakter van een tuchtstraf heeft
- Hoger beroep - Raad van beroep Bevoegdheid.
Voor de raad van beroep van de Orde
van Architecten kan in hoger beroep worden gekomen van de beslissing van een
provinciale raad die, uitspraak doende in
tuchtzaken, een individuele maatregel beveelt
die niet het karakter van een tuchtstraf
heeft. (Artt. 19, 20 en 31, eerste lid, Architectenwet.)
30 juni 1995
706
2. - Orde van Architecten
Tuchtzaken - Raad van beroep - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Bevoegd orgaan.
De Orde van Architecten stelt cassatieberoep in door zijn nationale raad en niet
door de voorzitter van die raad wanneer
die niet aangeeft dat hij optreedt als voorzitter van de nationale raad. (Artt. 33 en
37 Architectenwet.)
30juni 1995
708
3. - Tucht - Schending van het recht
van verdediging voor de provinciale raad
van de Orde van Architecten - Raad van
beroep - Bevoegdheid.
Het recht van verdediging vereist op
zichzelf geen twee instanties; een tweede
instantie om de zaak opnieuw ten gronde
te onderzoeken beoogt inzonderheid het
herstel van een mogelijke schending van
het recht van verdediging in eerste aanleg
en het recht op een tweede instantie, dat
is ingesteld bij art. 26 Architectenwet,
impliceert niet dat de zaak, in dat geval,
naar de provinciale raad moet worden
verwezen.
837
29 september 1995
4. - Tucht - Oproeping voor de provinciale raad van de Orde van Architecten
- Vorm.
Art. 24, § 1, Architectenwet schrijft niet
voor dat de oproepingsbrief voor de raad
van beroep van de Orde van die raad moet
uitgaan.
29 september 1995
837

B
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
Bedrieglijk onvermogen - Bewerking
van het onvermogen - Omstandigheden
- Brievenbusadres.
De opsomming, in art. 490bis, § 1, tweede
lid, Sw., van omstandigheden waaruit kan
worden afgeleid dat de schuldenaar zelf
zijn onvermogen heeft bewerkt, is niet
limitatief; als dusdanig kan ook in aanmerking worden genomen de inschrijving
op een brievenbusadres. (Art. 490bis, § 1,
tweede lid, Sw.)
23 mei 1995
508

BANKWEZEN, KREDIETWEZEN, SPAAR·
WE ZEN
KREDIETVERRICHTINGEN

KREDIETVERRICHTINGEN
Kredietverrichtingen -Art. 28 K.B. nr.
225 van 7 januari 1936 - Betaling of
starting aan de tussenkomende partij of
aan de reconstituerende derde - Bevrijdende werking.
De betaling of starting die, krachtens
art. 28 K.B. nr. 225 van 7 januari 1936,
aan de tussenkomende partij of aan de
reconstituerende derde dient te worden
gedaan en, niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst, als bevrijdendgeldt
voor de schuldenaar tegenover de schuldeiser, strekt ertoe de lener te beschermen
en belet dat de geldschieter de bevrijdende werking van betalingen aan de rechtsgeldig aangestelde tussenkomende partij
om welke reden ook zou betwisten. (Art.
28, K.B. nr. 225 van 7 januari 1936 tot
reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de
ondernemingen van hypothecaire leningen.)
316
17 maart 1995

BEDRIJFSREVISOR
1. - Boekhoudkundige staat - Overgelegde stukken - Bewijswaarde.
Er bestaat geen wettelijk vermoeden tot
bewijs van het tegendeel dat een bedrijfsrevisor bij het opstellen van een boekhoudkundige staat uitgaat van hem overgelegde
stukken of dat de erin vermelde gegevens
juist zijn. (Artt. 1350, 1352 B.W en art. 3

-24wet 22 juli 1953 houdende oprichting van
een instituut der bedrijfsrevisoren.)
89
27 januari 1995
2. - Tucht - KB. 16 maart 1957 Procedure - Stilzwijgende opheffing Wet van 21 februari 1985.
In zoverre het regels betreffende de tuchtprocedure vaststelt, kan het K.B. van 16
maart 1957 tot vaststelling van het tuchtreglement van het Instituut der bedrijfsrevisoren niet meer worden toegepast na
de inwerkingtreding van de wet van 21
februari 1985 tot hervormingvan het Bedrijfsrevisoraat. (K.B. 16 maart 1957 tot vaststelling van het tuch{reglement van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren; wet 21
februari 1985 tot hervorming van het
Bedrijfsrevisoraat.)
349
24 maart 1995

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN
1. - Vergunningsrecht - Overtreding
- Verjaring van de strafuordering- Burgerlijke rechtsvordering- Ontdoken reckten - Bevoegdheid van de strafrechter.
De rechtsvordering tot betaling van de
ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van dertig jaar,
zodat verjaring van de strafvordering voor
overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet
de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van
de strafvordering is de strafrechter bevoegd
om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering, op voorwaarde evenwel
dat de burgerlijke rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.
197
21 februari 1995
1' l'e
2. - Art. 25 KB. 3 april 1953 inzake
slijterijen van gegiste dranken - Overtreding - Strafrechtelijke schuld.
Overtreding van art. 25 K.B. 3 april
1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken en van artt. 7 en 11, § 1, 1°, wet 28
dec. 1983 betreffende het verstrekken van
sterke drank en betreffende het vergunningsrecht maakt op zich een fout uit die,
behoudens overmacht of onoverkomelijke
dwaling, strafrechtelijke schuld insluit.
20juni 1995
642
3. - Artt. 7 en 11, § 1, r, Wet Sterke
Drank en Vergunningsrecht van 28 dec.
1983 - Overtreding - Strafrechtelijke
schuld.
Overtreding van art. 25 K.B. 3 april
1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken en van artt. 7 en 11, § 1, 1°, wet 28
dec. 1983 betreffende het verstrekken van

sterke drank en betreffende het vergunningsrecht maakt op zich een fout uit die,
behoudens overmacht of onoverkomelijke
dwaling, strafrechtelijke schuld insluit.
20juni 1995
642

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE
1. - Aftrek van belasting- Investeringen bestemd voor het bedrijf- Geen ingebruikneming door toedoen van derden Artt. 17, § 2, Richtlijn 6, 77 I 388 E.G.Raad van 17 mei 1977- Vraag om uitlegging - Verplichting voor het Hof van
Cassatie.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie een
vraag rijst in verband met de uitlegging
van een bepaling van een richtlijn van de
Raad, met name de vraag naar de draagw;ijdte van art. 17.2 van de Zesde Richtlijn
77/388 E.G. Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting
(Gemeenschappelijk stelsel van belasting
over de toegevoede waarde : uniforme grandslag), verzoekt het Hof, in de regel, het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen daarover bij wijze van prejudiciele
beslissing uitspraak te doen. (Art. 177
E.G.-Verdrag; art. 45, § 1, W.B.T.W.; artt.
1 en 2 K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969.)
10 februari 1995
162
2. - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Vervolging van niet
aangegeven feiten - Vervolging van aangegeven feiten - Ontvankelijkheid.
De vervolging die de procureur des Konings
heeft ingesteld wegens fiscale misdrijven
waarmee hij niet bekend is geraakt ingevolge klacht of aangifte van behoorlijk
gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen, is niet ontvankelijk wanneer hij
niet het advies heeft gevraagd van de
bevoegde gewestelijke directeur; de nietontvankelijkheid strekt zich niet uit tot de
vervolging van de feiten die wel in een
rechtsgeldige klacht of aangifte begrepen
zijn of waarvoor wel advies is gevraagd.
(Artt. 74, § 3, W.B.T.W. en 350, § 3, W.I.B.)
564
6 juni 1995
3. - Overtredingen en verschuldigd zijn
der belasting - Bewijs - Fiscale ambtenaren - Proces-verbaal.
De processen-verbaal die de bevoegde
fiscale ambtenaren opstellen met het oog
op het bewijs van B.T.W.-overtredingen,
alsmede van de feiten die het verschuldigd zijn van de belasting of van een
administratieve geldboete aantonen of ertoe

.. ·T

-25bijdragen die aan te tonen, zijn stukken
van de fiscale procedure waarover de administratie meester blijft. (Art. 59,§ 1, B.T.W.Wetboek.)
20junil995
637
4. - Overtredingen- Daders en medeplichtigen - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid - Aard der sanctie - Cassatie
- Gevolg.
Vernietiging van de onwettige beslissing waardoor zij die als daders of als
medeplichtigen resp. van misdrijven bedoeld
in de artt. 449 tot 452 W.I.B.-1992 en 73
en 73bis B.T.W.-Wetboek worden veroordeeld, hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de door deze misdrijven ontdoken
belasting, gebeurt zonder verwijzing nu
deze civielrechtelijke sanctie van rechtswege geldt. (Art. 458, eerste lid, W.I.B.
1992 en 73sexies, eerste lid, B.T.W.Wetboek.)
20juni1995
637

BENELUX
VERDRAGSBEPALINGEN

VERDRAGSBEPALINGEN
Verdragsbepalingen- Benelux-Overeenkomst - Benelux-Merkenwet - Omvang
van de bescherming van een merk bedoeld
bij de Benelux-Merkenwet - Begrip.
Wanneer, in het kader van de vraag of
er sprake is van merkinbreuk, de beschermingsomvang van het aanvallende merk
moet worden bepaald aan de hand van
zijn onderscheidend vermogen, valt daarvoor steeds te letten op de opvattingen
van het in aanmerking komende publiek
ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van het merk of een
overeenstemmend teken een aanvang nam,
en wanneer, met inachtneming van de
hierboven vermelde maatstaf, wordt geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk, dan
wettigt zulks in de regel een verbod van
verder gebruik van het inbreukmakend
teken; dit laatste kan echter anders zijn
indien, nadat een aanvang is gemaakt
met het inbreukmakend gebruik, het aanvallende merk zijn onderscheidend vermogen geheel often dele heeft verloren, doch
uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen
aan toedoen of nalaten van de houder van
dat merk. (Art. 13.A.l o BeneluxMerkenwet.)
30 oktober 1995
931

BEROEPSZIEKTE
1. - Recht op schadevergoeding- Voorwaarde.
De getroffene van een beroepsziekte of
diens rechthebbenden kunnen van de werkgever of van diens werklieden of aangestelden geen schadevergoeding vorderen, op
de schade aan goederen na, tenzij de werkgever, diens werklieden of aangestelden
de beroepsziekte opzettelijk hebben veroorzaakt. (Art. 51, § 1, Beroepsziektenwet.)
68
24 januari 1995
2. - Toepassingssfeer - Begrip - Sociale zekerheid - Werknemers.
De wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten is van toepassing op de werknemers die onderworpen
zijn aan de wetgeving betreffende de sociale
zekerheid der werknemers; zij is, in de
regel, niet toepasselijk op de werknemers
die zijn tewerkgesteld in de landen door
de Koning aangewezen, ter uitvoering van
artikel12 van de wet betreffende de overzeese
sociale zekerheid. (Artt. 2, § 1, eerste lid,
1o, en 32 Beroepsziektenwet; art. 3 SocialeZekerheidswet Werknemers; artt. 12 en
13 wet 17 juli 1963.)
423
24 april 1995
3. - 1bepassingssfeer-Begrip- Sociale
zekerheid - Overzeese sociale zekerheid.
De wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten is van toepassing op de werknemers die onderworpen
zijn aan de wetgeving betreffende de sociale
zekerheid der werknemers; zij is, in de
regel, niet toepasselijk op de werknemers
die zijn tewerkgesteld in de landen door
de Koning aangewezen, ter uitvoering van
artikel12 van de wet betreffende de overzeese
sociale zekerheid. (Artt. 2, § 1, eerste lid,
1 o, en 32 beroepsziektenwet; art. 3 SocialeZekerheidswet Werknemers; artt. 12 en
13 wet 17 juli 1963.)
423
24 april 1995
4. - Getroffene meer dan 65 jaar oud
- Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststelling of herziening - Tijdstip - Verergering - Tijdstip.
Ingeval de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid stijgt, is voor de toepassing van art. 35bis, eerste lid, beroepsziektenwet, vereist, enerzijds, dat die stijging
is vastgesteld door een geneeskundig onderzoek dat is gedaan door de diensten van
het Fonds voor beroepsziekten of door een
door de rechter aangestelde deskundige
terwijl de getroffene de leeftijd van 65 jaar
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-26heeft bereikt en, anderzijds, dat die stijging is begonnen nadat de getroffene de
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. (Art.
35bis beroepsziektenwet en art. 2 K.B. nr.
529 van 31 maart 1987.)
743
4 september 1995

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
ALGEMEEN
INTERNERING
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Bevoegdheid
Rechtspleging
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Beoordeling van de
geestestoestand - Strafrechter - Onbekwaamverklaring uitgesproken door een
burgerlijke rechter -- Autonomie van de
strafrechter.
De omstandigheid dat een beklaagde
door de burgerlijke rechter met toepassing van art. 489 B. W. onbekwaam werd
verklaard, doet geen afbreuk aan de vrije
beoordeling door de strafrechter van de
geestestoestand van die beklaagde. (Artt.
1 en 7 Wet Bescherming Maatschappij;
art. 489 B. W.)
17 oktober 1995
890

INTERNE RING
2. - Internering- Onderscheiden mis. drijven - Cassatiemiddel betref{ende een
feit - Wettelijk verantwoorde maatregel.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van een misdrijfwanneer de internering naar recht verantwoord is wegens
de overige bewezen verklaarde misdrijven. (Artt. 411 en 414 Sv.)
28 maart 1995
356

COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ
BEVOEGDHEID

3. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij- Bevoegdheid- Wederopneming van een op proef in vrijheid
gestelde gei"nterneerde - Wettigheid Voorwaarde.
Wanneer een op proefin vrijheid gestelde
gei:nterneerde, op vordering van de procureur des Konings, opnieuw opgenomen is

in een psychiatrische afdeling, kan de
commissie tot bescherming van de maatschappij de wederopnemingvan de betrokkene in een door haar aangewezen instelling
slecbts gelasten, als zij in baar beslissing
vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn. [Artt. 14, 16 en 20
Wet Bescberming Maatscbappij, vervangen door art. 1 wet van 1 juli 1964; art.
149 Gw. (1994).]
'
29 augustus 1995
728
RECHTSPLEGING

4. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing Uitstel - Geen motivering - Gevolg.
De beslissingvan de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de uitspraak over bet verzoek tot invrijbeidstelling
van de gei:nterneerde zonder enige motivering wordt uitgesteld voor verscbeidene
maanden, staat gelijk met een afwijzing
van bet verzoek en is een eindbeslissing
waartegen cassatieberoep openstaat. (Wet
Bescberming Maatscbappij, art. 18, eerste lid; 416, eerste lid, Sv.)
13 juni 1995
601
5. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing Motiveringsverplichting.
De commissie tot bescberming van de
maatscbappij treedt opals eigenlijk gerecht
wanneer zij uitspraak doet over bet verzoek tot invrijbeidstelling en zij is verplicbt baar beslissing desbetreffend regelmatig met redenen te omkleden. (Wet
Bescberming Maatscbappij, art. 18, eerste lid; art. 149 Gw.)
13juni 1995
601
· 6. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing Uitstel- Wettigheid- Gevolg- Cassatieberoep.
De beslissingvan de commissie tot bescherming van de maatscbappij waarbij de uitspraak over bet verzoek tot invrijbeidstelling
van de gei:nterneerde wordt uitgesteld voor
verscbeidene maanden en die niet naar
recbt verantwoord is, staat gelijk met een
afVvijzing van bet verzoek en is een eindbeslissing waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming
Maatschappij; art. 416, eerste lid, Sv.)
22 augustus 1995
717
7. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging -

-27~rzoek tot invrijheidstelling- Beslissing
- Wettigheid.
De commissie tot bescherming van de
maatschappij treedt op als eigenlijk gerecht
wanneer zij uitspraak doet over het verzoek tot invrijheidstelling en zij is verplicht haar beslissing desbetreffend naar
recht te verantwoorden. (Art. 18, eerste
lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
717
22 augustus 1995
8. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - ~r
zoek tot invrijheidstelling - Beslissing Uitstel - Wettigheid - Begrip - Gerechtelijke vakantie.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij die de uitspraak over
het verzoek tot invrijheidstelling van de
gei:nterneerde voor verscheidene maanden uitstelt op de enkele grond dat de
commissie tijdens de gerechtelijke vakantie niet in dezelfde samenstelling zitting
neemt. (Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
22 augustus 1995
717
9. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij- Rechtspleging- Wederopneming van een op proef in vrijheid
gestelde gefnterneerde - Voorlopige beslissing- Beslissing - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep.
De beslissingvan de commissie tot bescherming van de maatschappij die, enerzijds,
volgt op de vordering van de procureur
des Konings tot wederopneming van de
gei:nterneerde in een psychiatrische afdeling en op een vroegere beslissing waarbij
de commissie zich ertoe beperkte een instelling aan te wijzen voor de voorlopige opneming van de gemterneerde en die, anderzijds,
een instelling aanwijst voor de verdere
tenuitvoerleggingvan de ingevolge de invrijheidstelling op proef opgeschorte internering, staat gelijk met een beslissing waarbij
de wederopneming in een door de commissie aangewezen instelling wordt gelast;
aangezien die beslissing aldus uitspraak.
doet over de persoonlijke vrijheid, is zij
vatbaar voor het cassatieberoep van de
gei:nterneerde. [Art. 416, eerste lid, Sv.;
artt. 14, 16 en 20 Wet Bescherming Maatschappij, vervangen door art. 1 wet van 1
juli 1964; art. 149 Gw. (1994).]
728
29 augustus 1995

ALLERLEI
10. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij- Allerlei- Gei'nterneerde

- Weigering van verlof- Cassatieberoep
- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een gei:nterneerde tegen de beslissing
van de commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij hem verlof wordt
geweigerd. (Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij.)
2 mei 1995
445

BE SLAG
ALGEMEEN
BEWAREND BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

ALGEMEEN
1.- Algemeen-Beslagrechter-Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid.
In sociale zaken is de beslagrechter
bevoegd om uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging.(Art.1395 Ger.W.)
27 februari 1995
227
2. - Algemeen- Strafzaken- Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling
van zaken - Kart geding - Bevoegdheid
van de rechter - Feitelijkheid.
Naar recht verantwoord is de beslissing
dat de rechter in kort geding zich niet in
de plaats kan stellen van de procureur des
Konings om te oordelen in het belang van
de strafVordering of de tijdens een opsporingsonderzoek in beslag genomen en ter
plaatse verzegelde zaken gediend hebben
of bestemd zijn om een misdrijf te plegen,
dan wel dat ze er schijnen uit voortgekomen te zijn ofkunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, nu die verzegeling
geen feitelijkheid betreft.
2 november 1995
955
3. - Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid-lnkomstenbelastingen-Dwangbevel - Bevel tot betaling - ~rzet Beslissing over de geldigheid van de aanslag.
Het hof van beroep, waarbij een voorziening aanhangig is tegen de beslissing
van de beslagrechter die het verzet van de
belastingplichtige tegen het bevel tot betaling afwijst, is niet bevoegd om uitspraak
te doen over de geldigheid van de aanslag
die de grondslag heeft gevormd van het te
zijnen laste uitgevaardigde dwangbevel
en van het hem betekende bevel tot betaling. [Artt. 1395, 1396 en 1494 Ger.W.;
artt. 267 en 278 W.I.B. (1964).]
960
3 november 1995

28-

BEWAREND BESLAG
4. - Bewarend beslag - Beslag onder
derden - Derde-beslagene - Schuldenaar - Bewijs van bevrijding van schuld
- Bewijslevering.
De derde-beslagene kan het bewijs leveren dat hij zich van zijn schuld heeft
bevrijd, zonder dat hij verplicht is een
a~te met vaste datum over te leggen in de
zm van art. 1328 B.W.
3 maart 1995
266
5. - Bewarend beslag-Bewarend beslag
onder derden- Rekening geopend op naam
van een derde - Simulatie - Beslagrechter - Bevoegdheid.
·~
Hoewel uitvoerend beslag onder derden, in de regel, alleen ten laste van de
schuldenaar en niet van een derde kan
worden gelegd, is zulks bij simulatie niet
het geval; daaruit volgt dat de schuldeiser, wanneer hij aantoont dat de werkelijke houder van een ten name van een
andere rechtspersoon geopende rekening
z~jn schu~denaar is, bewarend beslag op
d1e rekemng kan leggen ten laste van zijn
schuldenaar; in dat geval staat het aan de
beslagrechter om, binnen de bij art. 1489,
tweede lid, Ger.W. opgelegde grenzen, na
te gaan of de voorwaarden betreffende de
toestemming tot of de handhaving van
een bewarend beslag onder derden vervuld zijn. (Artt. 1395 en 1489 Ger.W.)
11 mei 1995
466

waarde voor toekenning ofbehoud van het
bestaansminimum, maar een verplichting
die de betrokkene wordt opgelegd opdat
het centrum voor maatschappelijk welzijn
kan nagaan of er al dan niet grond is tot
herziening of intrekking van het bestaansminimum.
27 februari 1995
225

BETALING
Toerekening - Interesten - Faillissefaillissementsakkoord en gerechteluk akkoord - Faillissement.
De in art. 1254 B.W. vervatte regels
m.b.t. de toerekening van de .betalingen
zijn niet van toepassing wanneer de gedane
betaling wegens haar aa;rd zelf elke toerekening uitsluit; dat is het geval wanneer
de curator, ter vereffening van een faillissement, het actief tussen de schuldeisers
verdeeld heeft door de hoofdsom van de
schuldvordering te betalen met uitsluiting van de interesten van na de faillietverklaring, en de schuldeiser na de beeindiging van het faillissement van de schuldenaar de betaling van die interesten vordert. (Art. 1254 B.W.; artt. 451 en 452
W.Kh.)
16 februari 1995
181
"!~nt,

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
6. - Gedwongen tenuitvoerlegging Uitvoerend beslag onder derden - Evenredige verdeling - Ontwerp van verdeling
- Gerechtsdeurwaarder - Bevoegdheid.
Het staat aan de gerechtsdeurwaarder
die door een schuldeiser met de tenuitvoer~
legging van een vonnis is belast, en die
daardoor verantwoordelijk is voor de gehele
procedure van tenuitvoerlegging, om het
m art. _1629 Ger.W. bedoelde ontwerp van
verdehng op te stellen, ook al heeft hij
zich, om redenen van territoriale bevoegdheid, door een confrater doen vervangen
om het exploot van het uitvoerend beslag
onder derden te betekenen.
17 november 1995
1021

BESTAANSMINIMUM
. Te~ugvordering - ~oekenning - Herzzenmg - Intrekkmg - Aangifteverplichting - Aard.
De aangifteverplichting bedoeld in art.
7, § 2, Bestaansminimumwet is geen voor-

EXPLOOT
IN HET BUITENLAND

ALGEMEEN
Algemeen - Strafzaken - Betekenmg aan de procureur des Konings Geldigheid.
Wettig is de beslissing dat de aan de
procureur des Konings gedane betekening
van de dagvaarding in strafzaken niet
ongedaan is, wanneer de rechter op grond
van feitelijke gegevens oordeelt dat de
procureur des Konings wegens het eigen
toedoen van de ':erdachte op het ogenblik
v~n de betekenmg van de dagvaarding
d1ens woon- of verblijfplaats niet kende.
(Art. 40 Ger.W.)
3 januari 1995
3
1.. -

EXPLOOT
2. - Exploot- Rechtspersoon- Maatschappelijke of administratieve zetel Aangestelde.

''-"':< -- _~c:~:-: ~ ~

~---1~-

-29uiterlijk vijftien dagen na die afgifte. (Art.
203, § 1, Sv.)
2 mei 1995
444
6. - Exploot- Cassatieberoep -Bur~
gerli}ke zaken - Vormen - Te voegen
stukken (bij cassatieberoep of memorie) Cassatieverzoekschrift- Verweerder- Woonplaats - Woonplaats in het buitenland Keuze van woonplaats- Keuze van woonplaats in Belgie - Bewijs - Betekening
3. - Exploot- Betekening aan de pro- aan de in Belgie gekozen woonplaats Ambtshalve opgeworpen middel van nietcureur des Konings - Voorwaarden.
De betekening van een dagvaarding ten ontvankeli}kheid.
Er zijn geen termen aanwezig om tegen
verzoeke van het openbaar ministerie wordt
regelmatig aan de procureur des Konings een cassatieberoep ambtshalve een midgedaan wanneer degene aan wie betekend del van niet-ontvankelijkheid op te werwordt ambtshalve van de bevolkingsregis- pen dat overeenkomstig art. 1097 Ger.W.
ters is geschrapt; de mogelijkheid dat betrok- ter kennis werd gebracht en hieruit is
kene op een bepaald adres in den vreemde afgeleid dat uit de stukken waarop het
zou kunnen worden aangetroffen ver- Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
plicht het openbaar ministerie niet des- de verweerder, wiens woonplaats in het
omtrent opsporingen te doen. (Art. 40, buitenland is gevestigd, woonplaats heeft
tweede lid, Ger.W.)
gekozen in Belgie waar het cassatie175 verzoekschrift is betekend. (Art. 1097 Ger.W.)
14 februari 1995
(Impliciet.)
4. - Exploot - Betekening van exploot
474
15 mei 1995
- Strafzaken - Persoon aan wie het
7. - Exploot- Cassatieberoep- Burafschrift ter hand gesteld is - Naam,
voornaam en hoedanigheid - Geen ver- gerlijke zaken - Verzoekschrift - Betekening- Exploot-Afschrift-Handtekening
melding - Nietigheid.
De vermelding van de naam, voornaam van de gerechtsdeurwaarder - Verzuim
en, in voorkomend geval, de hoedanigheid - Gevolg.
van de persoon aan wie het afschrift van
Wanneer het afschrift van het exploot
het betekeningsexploot ter hand gesteld is van betekening van het cassatieberoep
overeenkomstig art. 43, 3°, Ger.W. wordt door de gerechtsdeurwaarder niet is onderdoor art. 862, § 1, 6°, niet op straffe van tekend, kan zulks niet leiden tot nietignietigheid voorgeschreven; krachtens dat heid van de akte, als uit de gedingstukken
artikel is er aileen volstrekte nietigheid in blijkt dat de betekening van het cassatiegeval van verzuim of onregelmatigheid beroep het doel heeft bereikt dat de wet
betreffende de vermelding dat de exploten ermee beoogt, te weten het afschrift van
zijn betekend aan de persoon of op een het verzoekschrift te doen toekomen door
andere wijze die de wet bepaalt. Volgens de ambtelijke tussenkomst van een gerechtsart. 861 van hetzelfde wetboek kan de deurwaarder, die de dagtekening ervan
rechter het betekeningsexploot aileen dan voor echt verklaart en het eensluidend
nietig verklaren, indien het verzuim of de verklaart met het origineel. Dat is het
onregelmatigheid betreffende de bovenge- geval wanneer het origineel van het exploot
noemde vermelding de belangen schaadt van betekening en de overeenkomstig art.
van de partij die zich op de exceptie beroept. 38, § 1, derde lid, Ger.W., door de gerechts359 deurwaarder gezonden aangetekende brief
29 maart 1995
door laatstgenoemde zijn ondertekend. (Art.
5. - Exploot - Strafzaken - Verstek- 870 Ger.W. en 1315 B.W.)
vonnis - Betekening - Afgifte op politie22 december 1995
1158
commissariaat- Hoger beroep- Termijn
- Aanvangstijdstip.
IN RET BUITENLAND
Wanneer een beklaagde bij verstek is
8. - In het buitenland - Exploot veroordeeld, moet de verklaring van hoger
beroep, ingeval de betekening is gebeurd Cassatieberoep - Burgerlijke zaken door afgifte van het afschrift van het exploot Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieop het politiecommissariaat ingevolge art. beroep of memorie)- Cassatieverzoekschrift
37 Ger.W., behoudens overmacht of on- - Verweerder - Woonplaats - Woonoverkomelijke dwaling, worden gedaan plaats in het buitenland - Keuze van

Rechtsgeldig is de betekening die de
gerechtsdeurwaarder aan de maatschappelijke of administratieve zetel van een
rechtspersoon doet door het ter hand stellen van een afschrift aan diens aangestelde, nude overgelegde stukken betreffende
de hoedanigheid van deze laatste die vaststelling van de gerechtsdeurwaarder niet
tegenspreken. (Art. 35 Ger.W.)
27 januari 1995
95

-30woonplaats - Keuze van woonplaats in
Belgie - Bewijs - Betekening aan de in
Belgie gekozen woonplaats - Ambtshalve
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid.
Er zijn geen termen aanwezig om tegen
een cassatieberoep ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid op te werpen dat overeenkomstig art. 1097 Ger.W.
ter kennis werd gebracht en hieruit is
afgeleid dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de verweerder, wiens woonplaats in het
buitenland is gevestigd, woonplaats heeft
gekozen in Belgie waar het cassatieverzoekschrift is betekend. (Art. 1097 Ger.W.)
(Im pliciet.)
474
15 mei 1995

BETICHTING VAN VALSH.EID
Burgerlijke zaken - Cassatiegeding Valsheidsvordering als tussengeschil- Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Niet ontvankelijk is de valsheidsvordering bij tussengeschil betreffende een
tot staving van het cassatieberoep aangevoerd middel, wanneer de vernietiging
wordt uitgesproken op grond van een ander
middel. (Art. 895 Ger.W.)
992
10 november 1995

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Aanleg
Bevoegdheid
Algemeen
Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
Plaatselijke bevoegdheid
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Bevoegdheid
Geschil inzake bevoegdheid Regeling van rechtsgebied

Zie ook :

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Faillissement- Curator - Beheersfout.
De rechtbank van koophandel is bevoegd
om kennis te nemen van een geschil met
betrekking tot de aansprakelijkheid van
de curatoren op grond van een beheersfout in de uitoefening van hun opdracht,
daar dit geschil rechtstreeks uit het faillissement onstaat en de gegevens voor de
oplossing ervan zich bevinden in het bij-

zonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. (Art. 574, 2°, Ger.W.)
160
10 februari 1995

BURGERLIJKE ZAKEN
AANLEG

2. - Burgerlijke zaken - Aanleg Waarde van de vordering - Compensatoire interesten.
Onder gerechtelijke interest, in de zin
van artt. 557 en 618 Ger.W., wordt zowel
de compensatoire interest als de moratoire interest, na de inleidende akte, bedoeld.
(Artt. 557 en 618 Ger.W.)
2 oktober 1995
838
BEVOEGDHEID

Algemeen
3. - Burgerlijke zak,en - Bevoegdheid
- Algemeen - Rechter in kart geding Strafzaken- Opsporingsonderzoek- Beslag
en verzegeling van zaken - Feitelijkheid.
N aar recht verantwoord is de beslissing
dat de rechter in kort geding zich niet in
de plaats kan stellen van de procureur des
Konings om te oordelen in het belang van
de strafvordering of de tijdens een opsporingsonderzoek in beslag genomen en ter
plaatse verzegelde zaken gediend hebben
of bestemd zijn om een misdrijf te plegen,
dan wel dat ze er schijnen uit voortgekomen te zijn ofkunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, nu die verzegeling
geen feitelijkheid betreft.
2 november 1995
955
Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
4. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Beslagrechter - Bewarend
beslag onder derden - Rekening geopend
op naam van een derde - Simulatie.
Hoewel uitvoerend beslag onder derden, in de regel, alleen ten laste van de
schuldenaar en niet vari een derde kan
worden gelegd, is zulks bij simulatie niet
het geval; daaruit volgt dat de schuldeiser, wanneer hij aantoont dat de werkelijke houder van een ten name van een
andere rechtspersoon geopende rekening
zijn schuldenaar is, bewarend beslag op
die rekening kan leggen ten laste van zijn
schuldenaar; in dat geval staat het aan de
beslagrechter om, binnen de bij art. 1489,
tweede lid, Ger.W. opgelegde grenzen, na
te gaan of de voorwaarden betreffende de
toestemming tot of de handhaving van

-31een bewarend beslag onder derden vervuld zijn. (Artt. 1395 en 1489 Ger.W.)
11 mei 1995
466
5. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid - Kart geding
- Echtscheidingsgeding- Voorlopige maatregelen.
Dringende noodzaak wordt vermoed en
de rechter in kort geding behoeft die dringende noodzaak niet te onderzoeken in
alle gevallen waarin hij bij de wet uitdrukkelijk wordt aangewezen om kennis te
nemen van problemen die zich tijdens
bepaalde procedures kunnen voordoen, met
name i.v.m. de voorlopige maatregelen in
een echtscheidingsgeding. (Art. 1280 Ger.W.)
29 juni 1995
694
6. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele. persoonlijke) - Beslagrechter - Inkomstenbelastingen - Dwangbevel - Bevel tot
betaling - Verzet - Beslissing over de
geldigheid van de aanslag.
Het hof van beroep, waarbij een voorziening aanhangig is tegen de beslissing
van de beslagrechter die het verzet van de
belastingplichtige tegen het bevel tot betaling afwijst, is niet bevoegd om uitspraak
te doen over de geldigheid van de aanslag
die de grohdslag heeft gevormd van het te
zijnen laste uitgevaardigde dwangbevel
en van het hem betekende bevel tot betaling. [Artt. 1395, 1396 en 1494 Ger.W.;
artt. 267 en 278 W.I.B. (1964).]
960
3 november 1995
7. - Burgerlijke zaken- Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid - Hoofdvordering - Gedwongen tussenkomst Aan arbitrage onderworpen geschil.
De rechtbank waarbij een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis
te nemen van de vordering tot tussenkomst; hieraan staat niet in de weg dat
tussen de partij die tot tussenkomst oproept
en de partij die tot gedwongen tussenkomst is opgeroepen, een geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat. (Artt. 564 en
1679, eerste lid, Ger.W.)
9 november 1995
986
8. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid - Rechtsmacht
- Hoofdvordering- Vordering in vrijwaring- Aan arbitrage onderworpen geschil
- Samenhang.
Samenhang kan niet verhinderen dat
een aan arbitrage onderworpen geschil
dat door middel van een vordering tot
vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de
rechter die van de hoofdvordering kennis

neemt, aan de rechtsmacht van die rechter onttrokken is. (Artt. 30, 564 en 1679,
eerste lid, Ger.W.)
9 november 1995
986
9. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Faillissement - Schuldvor·
dering - Aard - Opname in het passief.
Hoewel de krachtens het gemene recht
materieel bevoegde rechtbank kennis neemt
van het bestaan en het bedrag van de
tegen een gefailleerde schuldenaar aangevoerde schuldvordering, kan aileen de rechtbank van koophandel kennis nemen van
de opname van de schuldvordering in het
passiefvan het faillissement en bepalen of
de met die schuldvorderingverbonden schuld,
een schuld van of in de boedelis. (Art. 574,
2°, Ger.W.)
8 december 1995
1099
Plaatselijke bevoegdheid
10. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Ondernemingsraad en Veiligheidscomite - "Verkiezingen - Technische bedrijfseenheden
- Erkenning - Oprichting - Instelling
- Bevoegde arbeidsrechtbank.
De arbeidsrechtbank van de plaats van
het werk is, in de regel, bevoegd om uitspraak te doen over de erkenning van
technische bedrijfseenheden en over de
instelling van ondernemingsraden en veiligheidscomites. (Artt. 582, 3o en 4°, en 627,
9°, Ger.W.; art. 24 Bedrijfsorganisatiewet;
art. 1, h en i, Gezondheid en Veiligheidswet; artt. 8 en 9 K.B. van 12 aug. 1994.)
1043
27 november 1995
SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE
REGELS)

11. - Burgerlijke zaken- Sociaal pro·
cesrecht (bijzondere regels) - Uitvoerbare
titel - Kosten van tenuitvoerlegging ten
laste van eisende partij - Beslagrechter
- Volstrekte bevoegdheid - Regelmatigheid.
In sociale zaken is de beslagrechter
bevoegd om uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging. (Art. 1395 Ger.W.)
27 februari 1995
227
12. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Ondernemingsraad en veiligheidscomite - "Verkiezingen - Technische bedrijfseenheden
- Erkenning - Oprichting - Instelling
- Bevoegde arbeidsrechtbank.

-32De arbeidsrechtbank van de plaats van
het werk is, in de regel, bevoegd om uitspraak te doen over de erkenning van
technische bedrijfseenheden en over de
instellingvan ondernemingsraden en veiligheidscomites. (Artt. 582, 3o en 4°, en 627,
9°, Ger.W.; art. 24 Bedrijfsorganisatiewet;
art. 1, h en i, Gezondbeid en Veiligheidswet; artt. 8 en 9 K.B. van 12 aug. 1994.)
1043
27 november 1995

STRAFZAKEN
BEVOEGDHEID

13.- Strafzaken-Bevoegdheid-Hof
van beroep rechtdoende over een als gemeenrechtelijk misdrijfomschreven feit- Bewoordingen die in het ongewisse laten of dat
misdrijf een drukpersmisdrijf is - Arrest
dat toetsing van de wettelijkheid ervan
onmogelijk maakt.
Het arrest van het hofvan beroep, waarvan de bewoordingen in het ongewisse
laten of de ten laste van de beklaagde
gelegde feiten een gemeenrechtelijk dan
wel een drukpersmisdrijf zijn, laat het
Hofniet toe de bevoegdheid van de appelrechters nate gaan. (Artt. 179 en 211 Sv.)
7 februari 1995
·
144
14. - Strafzaken- Bevoegdheid -Thepassing van de bij de gemeenteverordeningen bepaalde straffen.
De toepassing van de bij de gemeenteverordeningen bepaalde geldboeten met
het oog op invordering van de gemeentebelastingen behoort tot de bevoegdheid
van de correctionele rechtbank of de politierechtbank, naargelang die geldboeten al
dan niet meer bedragen dan 25 frank.
(Artt. 8 en 15 wet van 29 april1819.)
2 maart 1995 ·
260
15. - Strafzaken-Bevoegdheid- Onderzoeksrechter - Internationaal humanitair recht- Ernstige inbreuken- Universele
bevoegdheid - Grenzen.
Art. 7 wet van 16 juni 1993 waarbij aan
de Belgische gerechten de bevoegdheid
wordt toegekend om kennis te nemen van
de ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht, ongeacht de plaats
waar die inbreuken zijn gepleegd, wijkt
niet af van de overige regels inzake de
territoriale bevoegdheid van de strafgerechten en van de onderzoeksrechter,
wanneer die bepaald wordt door de plaats
waar de verdachte blijft of door de plaats
waar de verdachte kan worden gevonden.
(Art. 7 wet 16 juni 1993 betreffende de
bestraffing van de ernstige inbreuken op
de Internationale Verdragen van Geneve

van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende
Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die
Vedragen; art. 62bis Sv.) (Impliciet.)
560
31 mei 1995
16.- Strafzaken-Bevoegdheid- ~nnis
gerecht- Verscheidene zaken- Afzonderlijke zaken- Aanhangigmaking- Regelmatigheid- Vonnis of arrest- Beslissing
- Onbevoegdheid voor een van de zaken
- Grondslag- Bestanddelen van de andere
zaken - Wettigheid.
Wanneer verschillende afzonderlijke zaken
regelmatig aanhangig gemaakt zijn bij
het vonnisgerecht, kan dat gerecht de
beslissing dat het voor een van die zaken
onbevoegd is niet gronden op een omstandigheid waarvan de raadkamer die de
verwijzingsbeschikking in die zaak gewezen heeft, geen weet had en die door het
vonnisgerecht zelf gehaald was uit een
afzonderlijk dossier. (Artt. 130, 182 en 266
Sv.)
11 oktober 1995
870
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - ZIE
OOK: REGELING VAN RECHTSGEBIED

17.- Strafzaken-Geschilinzakebevoegdheid - Begrip.
Een geschil inzake bevoegdheid bestaat
wanneer wordt aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een ander
rechtscollege heeft toegeeigend. (Art. 416
Sv.)
17 mei 1995
488
18. - Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Correctionele rechtbank Misdaad zonder correctionalisatie - Gevolg.
Nu volgens de bewoordingen van de
dagvaarding een misdaad zonder correctionalisatie voor de correctionele rechtbank wordt gebracht, moet de feitenrechter zich onbevoegd verklaren zonder
dat hij de juiste kwalifikatie van de feiten
vermag na te gaan.
22 augustus 1995
715
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BELASTINGZAKEN

Geschriften
Wettelijke bewijswaarde

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen Werkloosheid - Toekenning van werkloosheidsuitkeringen - Overtreding - Vaststelling- Proces-verbaal - NietigheidDraagwijdte.
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 vasts telling van overtredingen van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen. (Artt. 22 en 26 wet van 14
feb. 1961; art. 173 Werkloosheidsbesluit.)
19juni 1995
632
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID

2. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsurijheid - ikrvoer - Personenveruoer- Spoorweg- ikrmoeden van
aansprakelijkheid - Vreemde oorzaak.
Het bewijs van de vreemde oorzaak
waardoor de spoorwegvervoerder wordt
vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid voor
de aan reizigers overkomen ongevallen
kan onrechtstreeks blijken uit een geheel
van omstandigheden die iedere mogelijke
fout zijnerzijds uitsluiten. (Art. 1315, tweede
lid, B.W.; art. 870 Ger.W.)
5 januari 1995
16
3. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid- Verzekering- Landverzekering- ikrzekerde -Recht op betaling.
De verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een
betaling, moet niet enkel de schade bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe
aanleiding heeft gegeven, en aantonen dat
het verzekeringscontract wel degelijk in
dat schadegeval voorziet en het niet uitsluit. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
5 januari 1995
19

4. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsurijheid-Bewijslast-Arbeidsongeval - Burgerlijke aansprakelijkheid
- Hulp van een ander persoon - ikrgoeding naar gemeen recht- Kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar
- Cumulatie.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, na kennis te hebben genomen van de! conclusie van de voor
een arbeidsongeval aansprakelijke derde
ten betoge dat het door de arbeidsongevallenverzekeraar voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 115 pet. gevestigde kapitaal
"meer bedroeg dan het bedrag dat volgens
het gemeen recht werd verkregen voor de
materiele schade", de vordering van de
getroffene toewijst, bp grand dat de aansprakelijke derde "het bewijs niet Ievert
van de hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal"; in een dergelijk geval diende de
rechter zelfna te gaan ofhet gedeelte van
het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigd had ter vergoeding
van de hulp van een 'ander persoon niet de
volledige, door de getroffene uit dien
hoofde geleden schade dekte. (Artt. 1315,
eerste lid, 1382 en 1383 B.W.; artt. 46, § 2,
tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet.)
403
12 april1995
5. - Burgerlijke 'zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vordering gegrond op een overtreding- Rechtvaardigingsgrond - Bestreden beslissing
- Fout - Onvoorzichtigheid - Ouertreding - Bevoegdheid van het Hof van
Cassatie.
Wanneer de bestreden beslissing zich
ertoe beperkt te zeggen dat een fout een
onvoorzichtigheid oplevert, kan het Hof
niet beslissen dat die onvoorzichtigheid
een overtreding van de strafwet uitmaakt,
zonder in de plaats van de bodemrechter
te treden. (Art. 147, tweede lid, Gw. (1994).
474
15 mei 1995
6. - Burgerlijke zaken - Bewijslast
- Beoordelingsvrijheid - Bewijslast Aansprakelijkheid buiten overeenkomstOorzaak - Oorzakelijk verband.
De gelaedeerde die schadevergoeding
vordert moet bewijzen dat er tussen de
fout en de schade, zoals ze zich concreet
heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband
bestaat. (Art. 1315 B.W.)
13 oktober 1995
886
7. - Burgerlijke zaken
Bewijslast, beoordelingsvrijheid _:: Sociale verkiezingen - Vakorganisaties - Beslis-
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-34sing werkgever betreffende functies en lijst
van kaderleden- Betwisting-Arbeidsrechtbank - Bewijslast.
De vakorganisatie die overeenkomstig
art. 9 K.B. 12 aug. 1994 beroep aantekent
bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing betreffende de functies van de kaderleden, moet het bewijs leveren van haar
bewering dat de litigieuze functies geen
functies voor kaderleden zijn in de zin van
art. 14, § 1, tweede lid, 3°, Bedrijfsorganisatiewet. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
18 december 1995
1141
8. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid- Vordering gegrond
op een misdrijf-Schuld-Rechtvaardigingsgrond.
In burgerlijke zaken moet de partij, die
een op een misdrijf gegronde vordering
heeft ingesteld, bewijzen dat de verweerder schuld heeft aan het misdrijf of dat
een door de verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover
aan die bewering enig geloof kan worden
gehecht. (Art. 870 Ger.W. en 1315 B.W.)
22 december 1995
1158
GESCHRIFTEN

Wettelijke bewijswaarde
9. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijswaarde - Door bedrijfsrevisor
opgestelde boekhoudkundige staat.
Er bestaat geen wettelijk vermoeden tot
bewijs van het tegendeel dat een bedrijfsrevisor bij het opsteilen van een boekhoudkundige staat uitgaat van hem overgelegde
stukken of dat de erin vermelde gegevens
juist zijn. (Artt. 1350, 1352 B.W en art. 3
wet 22 juli 1953 houdende oprichting van
een instituut der bedrijfsrevisoren.)
89
27 januari 1995
10. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijswaarde -Begin van bewijs door
geschrift.
Op de regel van art. 1341 B.W. volgens
welke het bewijs door getuigen niet wordt
toegelaten tegen en hoven de inhoud van
de akten, wordt met name bij art. 134 7
van hetzelfde wetboek uitzondering gemaakt,
wanneer er een begin van bewijs door
geschrift aanwezig is.
453
4 mei 1995
11. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijswaarde - Werkloosheid - Toekenning van werkloosheidsuitkeringen Overtreding - Vaststelling - Procesverbaal - 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 vaststeiling van overtredingen van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen. (Artt. 22 en 26 wet van 14
feb. 1961; art. 173 Werkloosheidsbesluit.)
19juni 1995
632
12. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijswaarde - Werkloosheid - Toekenning van werkloosheidsuitkeringen Overtreding - Vaststelling - Procesverbaal - Draagwijdte.
De in art. 9 wet van 16 nov. 1972 betreffende de arbeidsinspectie bedoelde processenverbaal van de ambtenaren van de R.V.A.
zijn aileen maar bestemd om de overtredingen van de strafbepalingen betreffende
de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen vast te steilen met het oog op
bestra:ffing ervan; ze hebben geen bewijskracht tot het tegendeel bewezen is tenzij
in het belang van de strafvordering en van
de rechtsvordering tot vergoeding van de
schade ten gevolge van de overtredingen
die erin zijn vastgesteld, en het gezag dat
art. 9 eraan toekent, kan niet worden
aangevoerd in een bij het arbeidsgerecht
aanhangig gemaakt geschil betreffende
een administratieve beslissing waarbij de
maatregelen van de artt. 195 en 210 Werkloosheidsbesluit worden toegepast. (Art.
22 wet van 14 feb. 1961; art. 9 wet van 16
nov. 1972; artt. 173, 195 en 210 Werkloosheidsbesluit; art. 1 K.B. van 9 juli 1990.)
19juni1995
633
13. - Burgerlijke zaken- Geschriften
- Bewijswaarde- Overeenkomst tot arbitrage.
De rechter kan als bewijs van een overeenkomst tot arbitrage een geheel van
tussen de partijen uitgewisselde stukken,
inclusief telexen, aannemen. (Art. 1677
Ger.W.)
27 oktober 1995
922
Bewijskracht
14. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht- Werkloosheid- Uitlegging van tussenarrest door appelrechterMiskenning van bewijskracht.
De bewijskracht van een tussenarrest
wordt miskend door de appelrechter die
van dit tussenarrest m.b.t. de bewijslevering aangaande het bedriegelijk inzicht
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is. (Artt. 1317,
139 en 1320 B.W.)
12juni1995
598
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-3515. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht- Echtscheiding op grand
van bepaalde feiten - Ouerspel - Vast·
stelling - Bewijsmiddel - Draagwijdte.
De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W.,
8.1 E.V.R.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen verhinderen niet
dat een proces-verbaal van vaststelling
van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt
voor een echtscheiding op grand van grove
beledigingen. (Artt. 229 en 231 B.W.)
19 oktober 1995
905
16. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht - Miskenning - Begrip.
De bewijskracht van een akte waarin
een overeenkomst is vastgelegd, wordt
hiet miskend door de beslissing die deze
akte anders uitlegt dan de partij die zich
op deze overeenkomst heeft beroepen. (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
23 november 1995
1029
GETUIGEN

17. - Burgerlijke· zaken- GetuigenBeoordelingsvrijheid.
Wanneer de wet bewijsvoering door getuigen niet verbiedt, oordeelt de rechter in
feite en derhalve op onaantastbare wijze
of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht
om zodanig bewijs te leveren niet miskent. (Art. 915 B.W.)
17 februari 1995
189

op grand van die feiten geenszins kunnen
worden verantwoord. (Art. 1353 B.W.)
16 maart 1995
309
BEKENTENIS

20. - Burgerlijke zaken - Bekentenis
- Gerechtelijke bekentenis - Verklaring
in een andere zaak.
Een verklaring afgelegd in een andere
zaak dan die waarover de rechter uitspraak doet is geen gerechtelijke bekentenis. (Artt. 1354 en 1356 B.W.)
16juni1995
624
BEWIJSVOERING

21. - Burgerlijke zaken - Bewijsuoering - Ouerlegging van stukken - Taak
van de rechter- Mogelijkheid- Verplichting.
De artt. 871 en 877 Ger.W. verlenen de
rechter de mogelijkheid om overlegging te
bevelen van het bewijsmateriaal dat een
partij bezit of van een stuk dat zij vermoedelijk onder zich heeft en dat bet bewijs
inhoudt van een ter zake dienend feit,
maar verplichten hem daartoe niet.
14 december 1995
1128

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

22. - Strafzaken -Algemeen- Geen
bijzonder bewijsmiddel - Beoordelingsvrijheid..
VERMOEDENS
Wanneer in strafzaken de wet geen bij18. - Burgerlijke zaken - Vermoe- zonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de
dens- Wettelijk vermoeden- Door bedrijfs- rechter vrij de bewijswaarde van de hem
revisor opgestelde boekhoudkundige staat. regelmatig overgelegde gegevens waarEr bestaat geen wettelijk vermoeden tot over de partijen tegenspraak hebben kunbewijs van bet tegendeel dat een bedrijfs- nen voeren.
14 februari 1995
176
revisor bij het opstellen van een boekhoudku'ndige staat uitgaat van hem overgelegde
23. - Strafzaken - Algemeen - Geen
stukken of dat de erin vermelde gegevens bijzonder bewijsmiddel - Beoordelingsjuist zijn. (Artt. 1350, 1352 B.W en art. 3 vrijheid.
wet 22 juli 1953 houdende oprichting van
Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter
een instituut der bedrijfsrevisoren.)
27 januari 1995
89 in strafzaken op onaantastbare wijze in
19. - Burgerlijke zaken - Vermoe- feite de bewijswaarde van de hem regeldens - Feitelijke vermoedens - Toetsing matig overgelegde gegevens waarover de
van het Hof.
_ partijen tegenspraak hebben kunnen voeIn de gevallen waarin het bewijs door ren. (Artt. 312 en 342 Sv.)
vermoedens wettelijk is toegelaten, beoor5 september 1995
745
deelt de rechter de bewijswaarde van de
vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID
in feite; bet Hof gaat enkel na of de
24. - Strafzaken- Bewijslast, beoorderechter het begrip "feitelijk vermoeden" lingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid niet heeft miskend en, meer bepaald, of Uit de ervaring algemeen bekende feiten.
hij uit de door hem vastgestelde feiten
Het recht op tegenspraak en het recht
geen gevolgtrekkingen heeft afgeleid die van verdediging worden niet miskend door

-36de rechter die zijn beslissing, niet op eigen
kennis, maar op uit de ervaring algemeen
bekende feiten laat steunen. (Artt. 154 en
189 Sv.)
24 januari 1995
71
25. - Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Prijsverhoging- Voorafgaande aangifte - Verplichting - Gemeenschapsrecht - Ministerieel besluit van 24juni 1988- Tegenstrijdigheid - Aangevoerde omstandigheden
- Gegevens waardoor die omstandigheden geloofwaardig worden.
Wie aanvoert dat hij ten gevolge van de
in het M.B. van 24 juni 1988 vervatte
verplichting tot prijsverhogingsaangifte in
een nadelige of discriminatoire positie
verkeert vergeleken bij zijn concurrenten
ofdat de doelstellingen van art. 30 E.E.G.Verdrag in gevaar worden gebracht door
de gevolgen van voormelde regeling, dient
zijn beweringen te staven met alle gegevens die ze geloofwaardig kunnen
maken.
114
1 februari 1995
26. - Stra{Zaken-Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Begrip.
De rechter die op grand van feitelijke
gegevens waarvan hij de bewijswaarde
vrij apprecieert, oordeelt dat het door de
verdachte gevoerde verweer niets geloofwaardigs bevat, legt aan die verdachte
geen niet op hem rustende bewijslast op
en miskent evenmin het vermoeden van
onschuld.
1012
14 november 1995
GESCHRIFTEN

Wettelijke bewijswaarde
27. - Strafzaken- Geschriften- Bewijswaarde - Deskundigenverslag - Beoordeling door de feitenrechter.
In strafzaken beoordeelt de feitenrechter onaantastbaar, in feite, de bewijswaarde van een deskundigenverslag.
232
28 februari 1995

Bewijskracht
28. - Strafzaken- Geschriften-Bewijskracht - Begrip.
N aar recht faalt het middel afgeleid uit
miskenning van de bewijskracht van de
akten, wanneer het aan het bestreden
arrest of vonnis niet verwijt te beslissen
dat het proces-verbaal een precisering of
een verklaring bevat die er niet in staat of
geen precisering bevat die er wel in staat,
maar aan die beslissing verwijt die door

de verbalisant gegeven precisering als waar
aan te nemen. (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
11 oktober 1995
875
Allerlei
29. - Strafzaken
Geschriften Allerlei- Betichting van valsheid- Voorwerp.
Een valsheidsprocedure kan worden ingesteld met betrekking tot welk stuk dan
ook dat als bewijsmiddel in een strafrechtspleging wordt overgelegd en zulks
ongeacht de bewijswaarde die daaraan
volgens de bewijsregels in strafzaken wordt
toegekend. (Art. 448 e.v. Sv.)
14 februari 1995
176
VERMOEDENS

30. - Strafzaken- Vermoedens- Verkeersovertreding - Dader - Overtuiging
van de rechter.
De rechter mag zijn overtuiging dat de
beklaagde de hem ten laste gelegde verkeersovertreding heeft gepleegd, uit diens
houding en gedraging afleiden. (Artt. 154
en 189 Sv.)
24 januari 1995
70
BEWIJSVOERING

31. - Strafzaken - Bewijsvoering Telefoongesprekken- Opsporing- Onwettig verkregen informatie - Uitsluiting
door de rechter.
N aar recht verantwoord is de beslissing
van de feitenrechter die de uit de opsporing van telefoongesprekken onwettig verkregen informatie uitsluit en zijn beslissing
van veroordeling enkel laat steunen op
gegevens die vreemd zijn aan voornoemde
informatie.
233
28 februari 1995
32. - Strafzaken - Bewijsvoering Telefoontap in Nederland- Rechtsgeldigheid.
Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse wetgeving in
Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 8.2, E.V.R.M., 171.V.B.P.R.
en 29 Gw (1994), als wordt vastgesteld dat
de telefoontap gebeurde op basis van een
wettelijke voorziening die, o.m. door bepaling van een voldoende referentiekader
waarin de toepassingsmodaliteiten van de
tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de minimumstandaard
van het E.V.RM.
532
30 mei 1995

-37
33. - Strafzaken - Bewijsvoering In het buitenland verkregen bewijs- Telefoontap - Regelmatigheid '--- Vereisten.
De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met
name ingevolge telefoontap, verkregen bewijs
beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient
te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving de gebruikte wijze van verkrijging van
bewijs toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die
mede wordt bepaald door de internationale
en supranationale rechtsnormen, anderzijds, dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd verkregen.
30 mei 1995
537
34. - Strafzaken - Bewijsvoering Bekendmaking van een misdrijf- Onwettigheid begaan door de aangever- Rechtmatig verkregen bewijs - Gevolg.
De strafrechter mag een hem ter beoordeling voorgelegd misdrijf aileen maar
bewezen verklaren op grond van rechtmatig verkregen bewijs; de omstandigheid
dat de aangever van het misdrijf dit ingevolge een onwettigheid heeft vernomen,
doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid
van het bewijs, dat zelfzonder enige onwettigheid naderhand werd verkregen.
30 mei 1995
540

BELASTINGZAKEN
GESCHRIFTEN

Wettelijke bewijswaarde
35. - Belastingzaken- GeschriftenBewijswaarde - Feitelijke gegevens en
overgelegde stukken - Miskenning van
bewijskracht.
Noch de bewijskracht van de aangevoerde feitelijke gegevens en overgelegde
stukken, noch de artt. 248 en 257 W.I.B.
worden miskend door de rechter die aan
deze gegevens en stukken een andere bewijswaarde toekent dan die welke in conclusie
wordt voorgestaan. (Artt. 248 en 257 W.I.B.,
thans artt. 342 en 352 W.I.B. 1992.)
10 februari 1995
167

BEZIT
1. - Bezitsvordering - Vordering tot
herstel in het bezit - Ontvankelijkheid Vereisten.
Niet ontvankelijk is de vordering tot
herstel in het bezit, wanneer ze betrekking heeft op een wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg. (Art. 684 B.W. en art.
1370 Ger.W.)
23 februari 1995
202

2. - Samenvoeging van de bezits- en
de eigendomsvordering - Verbod Gevolg.
Aangezien de bezitsvordering niet samen
met de eigendomsvordering mag worden
ingesteld, impliceert het insteilerr·van een
eigendomsvordering dat afstand wordt gedaan van de bezitsvordering. (Art. 1371
Ger.W.)
23 februari 1995
202

BLOEDPROEF
Verzoek om een tweede analyse - Analyse niet verricht binnen de reglementaire
termijn - Gevolgen.
Wanneer de aan een bloedproef onderworpen persoon oin een tweede analyse
van het bloed verzoekt en deze niet binnen de reglementaire termijn wordt verricht, kan de betrokkene zich enkel met
goed gevolg op de schending van het recht
van verdediging beroepen als hij de nodige
stappen heeft gedaan opdat die analyse
tijdig zou geschieden. (Art. 10 K.B. 10 juni
1959.)
26 september 1995
823

BORGTOCHT
Goederenvervoer - Wegvervoer - Vervoerder- Gewaarborgde schuldvordering
- Levering van brandstof.
De borgtocht, krachtens art. 37 K.B. 5
sept. 1978 gesteld door een ondernemer
van goederenvervoer over de weg, dient
niet tot waarborg van aile vorderingen
van derden tegen die vervoerondernemer,
maar enkel van de schuldvorderingen die
in rechtstreeks verband staan met een
vervoer van zaken verricht hetzij voor een
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd
voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de levering van brandstof aan de
vervoerder geen dergelijke schuldvordering doet ontstaan. (Art. 38, § 1, K.B. 5
sept. 1978.)
28 april 1995
439

BOSSEN
1. - Bosdecreet 13juni 1990-'Ibepassingsgebied.
Het Bosdecreet van 13 juni 1990 is voor
het Vlaamse Gewest van toepassing zowel
op de openbare als op de prive-bossen.
(Art. 2 Bosdecreet.)
20 juni 1995
639
2. - Onwettige kappingen en kaalslag
- Misdrijfpleger.

-38De misdrijven van onwettige kappingen
en kaalslag kunnen niet enkel door de
boseigenaar worden gepleegd, maar door
eenieder die de kappingen of de kaalslag
uitvoert of doet uitvoeren. (Artt. 81 en 93
Bosdecreet 13 juni 1990.)
639
20 juni 1995

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
1. - Strafzaken - Door een misdrijf
veroorzaakte schade- Benadeelde- Indeplaatsstelling- Burgerlijke partij- Ontvankelijkheid.
Hij die in de plaats is gesteld van een
door een misdrijf benadeelde, kan zich
voor het strafgerecht burgerlijke partij
stellen tegen de beklaagde. (Art. 3 V.T.Sv.)
25 januari 1995
75
2. - Burgerlijke-partijstelling tegen
een gefailleerde - Gevolgen.
De bij een inbreuk op de strafwet benadeelde partij mag zich tegen een gefailleerde burgerlijke partij stellen, doch bij
afwezigheid van de curator is het vonnis
niet tegenstelbaar aan de massa. (Artt. 4
V.T.Sv., 444 en 452 Faillissementswet.)
25 januari 1995
75
3. - Schade - Eigen vermogen - Thrmogen van huwgemeenschap- Geen eindbeslissing - Voorbarig cassatieberoep.
Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen
burgerlijke rechtsvorderingen met betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen van de huwgemeenschap een geheel.
(Art. 416 Sv.)
31 januari 1995
109
4. - Schade - Getroffene - Gesubrogeerde - Niet definitieve beslissing Voorbarig cassatieberoep.
Een niet definitieve beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering tegenover de
getroffene is evenmin definitief tegenover
het in zijn rechten gesubrogeerde ziekenfonds, zelfs als de door het ziekenfonds
verkregen vergoeding overeenkomt met
het gevorderde bedrag. (Art. 416 Sv.)
31 januari 1995
109
5. - Slijterijen van gegiste dranken Thrgunningsrecht- Overtreding- Verjaring van de strafvordering - Burgerlijke
rechtsvordering - Ontdoken rechten Bevoegdheid van de strafrechter.
De rechtsvordering tot betaling van de
ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van dertig jaar,
zodat verj aring van de strafVordering voor

overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet
de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van
de strafVordering is de strafrechter bevoegd
om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering, op voorwaarde evenwel
dat de burgerlijke rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.
197
21 februari 1995
6. - Burgerlijke partij - Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechterOntvankelijkheid - Geen als misdaad of
wanbedrijf gekwalificeerd feit.
De burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter is slechts ontvankelijk indien
het aangeklaagde feit waardoor de burgerlijke partij beweert benadeeld te zijn, beantwoordt aan een door de wet als misdaad of
wanbedrijf gekwalificeerd feit. (Artt. 3 en
4 V.T.Sv., 63 en 67 Sv.)
7 maart 1995
281
7. - Strafgerecht - Bevoegdheid Benadeelde - Threisten.
Ret strafgerecht kan kennis nemen van
een rechtsvordering tot schadevergoeding
wanneer die vordering gegrond is op het
vervolgde misdrijf dat de oorzaak is van
de schade (artt. 3 en 4 V.T.Sv.); hiertoe is
niet vereist dat de benadeelde als dusdanig in de telastlegging wordt aangewezen.
(Art. 182 Sv.)
2 mei 1995
443
8. - Verjaring - Termijnen - Termijn bepaald bij art. 26 V.T.Sv. - Vordering tot herstel van schade veroorzaakt
door een contractuele {out - Threiste.
De bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn is niet toepasselijk op de burgerlijke rechtsvordering die berust op een
contractuele tekortkoming wanneer het
feit dat de contractuele tekortkoming uitmaakt, geen misdrijf is. (Art. 26 V.T.Sv.)
14 september 1995
785
9. - Burgerlijke partij - Thrzet tegen
een beschikking van buitenvervolgingstelling - Afwijzing - Thrplichte veroordeling tot schadevergoeding - Recht op
een eerlijk proces.
De op de kamer van inbeschuldigingstelling
rustende verplichting om een burgerlijke
partij die op haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het
ongelijk wordt gesteld, te veroordelen tot
een schadevergoeding jegens de verdachte, is niet strijdig met haar recht op
een eerlijk proces. (Artt. 136 Sv., 6.1 E.V.R.M.,
14.1 I.V.B.P.R.)
31 oktober 1995
939
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-39recht bevoegde gerecht dagvaarden we gens
overtredingvan voormelde bepalingen. (Art.
36bis Jeugdbeschermingswet.)
13 december 1995
1113
14. - Burgerlijke rechtsvordering van
de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte schade Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
De mogelijkheid tot tussenkomst van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds overeenkomstig artikel50, § 4, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975 is geconditioneerd door de regelmatige aanhangigmaking bij de strafrechter van de burgerB.W.)
lijke vordering tot schadevergoeding, wat
7 november 1995
975 veronderstelt dat de vordering bij de aanhan11. - Burgerlijke-partijstelling-Recht- gigmaking voor de strafrechter stoelt op
streekse dagvaarding- Ontvankelijkheid een regelmatig te zijner beoordeling voorgelegd misdrijf ten laste van een be- Voorwaarde.
Hij die beweert door een wanbedrijf paalde beklaagde. [Art. 50, § 4 (thans 80),
benadeeld te zijn, kan zich burgerlijke Controlewet Verzekeringen 9 juli
partij stellen en dat wanbedrijf bij de 1975.]
19 december 1995
1143
correctionele rechtbank aanhangig maken
door rechtstreekse dagvaarding van de
15. - Burgerlijke rechtsvordering van
beklaagde; het is voor de ontvankelijkheid de beklaagde - Door een onbekend geblevan de rechtstreekse dagvaarding en het ven motorrijtuig veroorzaakte schade instellen van de strafvordering voldoende Gedwongen tussenkomst van het Gemeendat de dagende partij aanvoert benadeeld schappelijk Waarborgfonds - Ontvankete zijn door het aangegeven misdrijf, zon-· lijkheid - Voorwaarde.
der dat zij haar vordering tot schadeloosDe vordering tot schadevergoeding van
stelling hoeft te detailleren. (Artt. 63 en de beklaagde in een dagvaarding tot gedwon182 Sv.; artt. 3 en 5. V.T.Sv.)
gen tussenkomst die hij aan het Gemeen8 november 1995
982 schappelijk Motorwaarborgfonds heeft
betekend, die hij grondt op het onbekend
12. - Uitgifte van ongedekte cheque Burgerlijke-partijstelling- Ontvankelijk- gebleven zijn van het voertuig dat de
schade heeft veroorzaakt, op toeval of
heidsvereiste.
In geval van vervolging wegens uitgifte overmacht, waardoor hij van alle aanspravan een ongedekte cheque is de vordering kelijkheid voor het ongeval wordt vrijge.van de burgerlijke partij ontvankelijk als, steld, is geen regelmatig bij het strafgerecht
zonder de uitgifte van de cheque, de ver- aarrhangig gemaakte "burgerlijke vordebintenis tussen partijen waarop deze betrek- ring tot vergoeding van door een motorrijking heeft, niet was ontstaan. (Art. 3 tuig veroorzaakte schade" en mitsdien niet
ontvankelijk.
V.T.Sv.)
19 december 1995
1143
6 december 1995
1086
13. - Benadeelde partij - Rechtstreekse dagvaarding - Wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer Overtreding - Minderjarige - Meer dan
zestien jaar en minder dan achttien jaar CASSATIE
- Ontvankelijkheid.
De persoon die zich benadeeld acht door ALGEMEEN, OPDRACHT EN BESTAANSdaden die volgens hem een overtreding
REDEN VAN HET HOF, AARD VAN HET
zijn van de bepalingen van de wetten en
CASSATIEGEDING
verordeningen betre:ffende het wegverkeer, kan een minderjarige, die ten tijde BEVOEGDHEID VAN HET HOF
van de feiten meer dan zestien en minder Algemeen
dan voile achttienjaar oud was, niet recht- Ambtshalve voorgedragen middelen - Zie
ook : Cassatiemiddelen
streeks voor het op grond van het gemene
10. - Schade ten gevolge van een misdrijf- Onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen- Zwangerschap van
het slachtoffer- Vroegtijdige bevalling en
overlijden van het kind - Vordering tot
schadevergoeding - Ontvankelijkheid.
Het slachtoffer van de beklaagde die
wordt vervolgd wegens het onopzettelijk
toebrengen van slagen of verwondingen,
kan voor de strafrechter vergoeding vorderen van elke aan hem persoonlijk
door dat misdrijf veroorzaakte schade;
deze schade kan bestaan in een vroegtijdige bevalling en het daarop volgend
overlijden van het te vroeg geboren
kind. (Art. 3 V.T.Sv. en artt. 1382 en 1383
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Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering
Allerlei
ARRESTEN, VORM

Rechtspleging, voeging
VERNIETIGING, OMVANG

Burgerlijke zaken
Strafzaken
Strafvordering
Beklaagde en verdachte
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
Thssenkomende partij
Belastingzaken

ALGEMEEN,OPDRACHT
EN BESTAANSREDEN VAN HOF,
AARD VAN HET CASSATIEGEDING
1. - Algemeen, opdracht en bestaansreden van het Hof, aard van het cassatiegeding, bevoegdheid van het Hof- Strafzaken
- Dossier van de rechtspleging - Bestreden beslissing - Uitgifte - Eensluidend
afschrift - Niet bijgevoegd - Gevolg.
In strafzaken kan het feit dat bij het
aan het Hof voorgelegde dossier van de
rechtspleging geen uitgifte of eensluidend
afschrift van de bestreden beslissing is
gevoegd niet tot cassatie leiden, wanneer
de bestreden beslissing enkel uitspraak
doet over de burgerlijke belangen en geen
enkel middel tegen die beslissing opkomt.
(Artt. 423 en 424 Sv.)
3 mei 1995
449

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
ALGEMEEN

2. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Strafzaken - Rechtvaardigingsgrond - Noodtoestand - Toetsing door
het Hof.
Het komt het Hof toe na te gaan of de
feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en omstandigheden wettig het bestaan van een rechtvaardigingsgrond heeft kunnen afleiden. (Art.
426 Sv.)
30
10 januari 1995
3. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Onderzoek van feiten- Feit waarvan de toelaatbaarheid van het cassatieberoep
afhangt.
Om zijn toezicht op de regelmatigheid
van het cassatieberoep te kunnen uitoefenen, is het Hofbevoegd feiten te onderzoeken. (Art. 1078 Ger.W.)
95
27 januari 1995

4. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Bestreden beslissing - Fout Onvoorzichtigheid - Overtreding.
Wanneer de bestreden beslissing zich
ertoe beperkt te zeggen dat een fout een
onvoorzichtigheid oplevert, kan het Hof
niet beslissen dat die onvoorzichtigheid
een overtreding van de strafWet uitmaakt,
zonder in de plaats van de bodemrechter
tetreden. [(Art. 147, tweede lid, Gw. (1994).]
15 mei 1995
474
5. - Bevoegdheid van het Hof Algemeen - Burgerlijke zaken- Verschrijving in de bestreden beslissing - Bevoegdheid van het Hof om die {out te
verbeteren.
·
Het Hof is bij de beoordeling van een
cassatiemiddel bevoegd tot het verbeteren
van een in de bestreden beslissing gemaakte
verschrijving die overduidelijk uit de processtukken blijkt.
26juni1995
665
6.- Bevoegdheid van het Hof-Algemeen - Burgerlijke zaken - Bestreden
beslissing - Verschrijving - Verbetering
- Bevoegdheid van het Hof.
Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer zij duidelijk blijkt
uit de context.
792
18 s~ptember 1995

7. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Cassatieberoep - Laattijdigheid
- Roekeloze of tergende voorziening Schadevergoeding.
Wanneer een cassatieberoep, wegens laattijdigheid, niet ontvankelijk is kan het
Hofvan Cassatie vrij oordelen of dat cassatieberoep tergend is en, desnoods, de eiser
veroordelen tot schadevergoeding. (Art.
95, tweede lid, Gw. 1831; art. 147, tweede
lid, Gw. 1994; art. 563, derde lid,
Ger.W.)
·
20 oktober 1995
906
8. -. Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Strafzaken - Verwerping van het
cassatieberoep 'wegens niet-betekening Materiele vergissing niet aan eiser te wijten - Vordering van de procureurgeneraal tot intrekking van het arrest Intrekking van het arrest.
Wanneer het Hofin strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet ontvankelijk heeft bevonden op grond dat
niet bleek dat het cassatieberoep betekend was, terwijl het wel betekend was en
de akte van betekening tijdig was neergelegd op de gri:ffie van het Hof, trekt het

-41Hof, op vordering van de procureur- halve zou kunnen opwerpen, beperkt tot
generaal, het arrest in en doet het uit- de formele geldigheid van de beschikking
spraak over het cassatieberoep bij wege waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanvan een nieuwe beslissing.
hangig is gemaakt, en tot de regels inzake
31 oktober 1995
943 de bevoegdheid van dat gerecht.
20 december 1995
1148
9. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Burgerlijke zaken - Arbeidson- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALgeval - Weg naar en van het werk LIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADEBegrip - Normaal traject - OnderbreRING
king - Beoordeling door de feitenrechter
13.- BevoegdheidvanhetHof-Kamers,
- Toetsing van het Hof van Cassatie.
.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om na verenigde kamers, voltallige zitting, algete gaan of de feitenrechter uit de door hem mene vergadering - Kamers - Wanbevastgestelde feiten wettig heeft kunnen driJf ten laste gelegd aan een magistraat
afleiden dat de werknemer een normaal in een hof van beroep of in een arbeidshof
- Bevoegdheid - Hof van Cassatie traject had afgelegd.
1000 Tweede kamer.
13 november 1995
Wanneer uit stukken, die de procureur10. - Bevoegdheid van het Hof- Alge- generaal bij het Hof van Cassatie in zijn
meen - Aansprakelijkheid buiten overeen- bezit heeft, blijkt dat een wanbedrijf, waarkomst - Oorzaak - Beoordeling door de voor de bevoegde magistraat van het O.M.
rechter - Toetsing van het Hof.
de strafvordering op gang heeft gebracht,
De rechter stelt op onaantastbare wijze zou kunnen worden ten laste gelegd aan
de feiten vast waaruit hij het al dan niet een magistraat in een hofvan beroep of in
bestaan van een oorzakelijk verband tus- een arbeidshof of van het parket bij die
sen schuld en schade afleidt; het Hoftoetst gerechten, maakt de procureur-generaal
evenwel of de rechter die beslissing wettig door een schriftelijke vordering de betrefheeft kunnen gronden op zijn vaststellin- fende zaak aanhangig bij de tweede kamer
. gen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
van het Hof; indien het Hof van Cassatie,
29 november 1995
1053 dat in raadkamer uitspraak doet over die
vordering, beslist dat de zaak moet worAMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDE- den onderzocht, verwijst het de zaak naar
LEN - ZIE OOK : CASSATIEMIDDELEN
de eerste voorzitter van een ander hofvan
11. - Bevoegdheid van het Hof-Ambts- beroep dan dat van het rechtsgebied waarhalve voorgedragen middelen - Ambts- toe de betrokken magistraat behoort, opdat
halve op te werpen middelen en gronden hij een magistraat aanwijst die het ambt
van niet-ontvankelijkheid-Bestreden beslis- van onderzoeksmagistraat zal waarnesing - Beschikking tot verwijzing.
men. (Artt. 479, 482 en 483 Sv.)
Wanneer de beklaagde zich na de eind21juni1995
651
beslissing op de strafvordering in cassatie
voorziet tegen de beschikking van de raad- ALLERLEI
kamer waarbij hij naar het vonnisgerecht
14. - Bevoegdheid van het Hof- AZZerwerd verwezen, is de toetsing door het Hof lei - Strafzaken - Motivering van de
en derhalve de middelen die het Hof ambts- straf en van de strafmaat - Toetsing van
halve zou kunnen opwerpen, beperkt tot het hof- Marginale toetsing - Grens.
de formele geldigheid van de beschikking
De marginale toetsing waartoe het Hof
waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake gehouden is betekent niet dat het zich in
de plaats vermag te stellen van de feitende bevoegdheid van dat gerecht.
15 maart 1995
304 rechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of .van de strafmaat.
12. - Bevoegdheid van het Hof- Ambts- (Art. 195 Sv.)
halve voorgedragen middelen - Ambts24 januari 1995
63
halve op te werpen middelen en gronden
15. - Bevoegdheid van het Hof- AZZervan niet-ontvankelijkheid-Bestreden beslislei - Wetgevende verkiezingen - Betwissing - Beschikking tot verwijzing.
Wanneer de beklaagde zich na de eind- ting over de geldigheid.
beslissing op de strafvordering in cassatie
Het Hofvan Cassatie is niet bevoegd om
voorziet tegen de beschikking van de raad- uitspraak te doen over een verzoek betrefkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht fende de geldigheid van wetgevende verkiewerd verwezen, is de toetsing door het Hof zingen. (Art. 48 Gw.; art. 231 Kieswetboek.)
en derhalve de middelen die het Hof ambts18 oktober 1995
893
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ARRESTEN, VORM
RECHTSPLEGING, VOEGING

16. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging - Strafzaken - Intrekking Vereisten.
Behoudens het in artikel 1113 Ger.W.
vermelde geval voorziet geen enkele wetsbepaling in de mogelijkheid dat een arrest
van het Hofvan Cassatie wordt ingetrokken op verzoek van een verdachte of een
burgerlijke partij.
7juni 1995
571
17. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging - Strafzaken - Verwerping van
het cassatieberoep wegens niet-betekening
- Materiele vergissing niet cian eiser te
wijten - Vordering van de procureurgeneraal tot intrekking van het arrest Intrekking van het arrest - Uitspraak bij
nieuwe beschikking van het Hof
Wanneer het Hofin strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet ontvankelijk heeft bevonden op grond dat
niet bleek dat het cassatieberoep betekend was, terwijl het wel betekend was en
de akte van betekening tijdig was neergelegd op de griffie van het Hof, trekt het
Hof, op vordering van de procureurgeneraal, het arrest in en doet het uitspraak over het cassatieberoep bij wege
van een nieuwe beslissing.
943
31 oktober 1995

VERNIETIGING, OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN

18. - Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Onwettigheid - Ander dictum Nauw verband tussen beide dicta.
De vernietiging van een dictum strekt
zich uit tot een ander dictum van de
bestreden beslissing, wanneer de rechter
tussen beide dicta een nauw verband heeft
gelegd.
268
6 maart 1995
19. - Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Vernietiging - Gevolg - Dictum
dat eruit volgt.
Vernietiging van een dictum van de
bestreden beslissing leidt tot vernietiging
van een ~nder dictum dat het gevolg is
van het eerste.
6 maart 1995
268
20. - Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken - Beschikkend gedeelte onderscheiden t.a.v. de vernietiging- Begrip.

In burgerlijke zaken is, ten aanzien van
de omvang van de vernietiging, niet een
beschikkend gedeelte dat onderscheiden
is van het bestredene, datgene waartegen
partijen geen ontvankelijk cassatieberoep
kunnen instellen.
1076
4 december 1995
STRAFZAKEN

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
21. - Vernietiging, omvang- Strafzaken · - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Herstel in het recht tot sturen
afhankelijk van het slagen voor een theoretisch onderzoek - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang.
De met toepassing van art. 28, § 3,
Wegverkeerswet opgelegde onderzoeken
maken een beveiligingsmaatregel uit. De
onwettigheid van de beslissing die het
herstel in het recht tot sturen afhankelijk
maakt van het slagen voor een theoretisch
onderzoek strekt zich uit tot de andere
aan de beklaagde opgelegde onderzoeken.
(Art. 426 Sv.)
7 februari 1995
144
22. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Beschikking tot verwijzingHofvan beroep dat zich impliciet bevoegd
verklaart - Drukpersmisdrijf- Vernietiging van het arrest - Uitbreiding van de
vernietiging.
Wanneer een beklaagde wegens een
als gemeenrechtelijk misdrijf beschouwd
feit naar de correctionele rechtbank is
verwezen, en de rechtbank en het hof
van beroep zich impliciet bevoegd hebben
verklaard om kennis te nemen van de
vervolging terwijl het ten laste gelegde
feit zoals het uit de bewoordingen van
het arrest blijkt een drukpersmisdrijfkan
uitmaken, vernietigt het Hof, op het
cassatieberoep tegen het arrest van het
hof van beroep, dit arrest en hetgeen
eraan is voorafgegaan met inbegrip van
de beschikking tot verwijzing. (Artt. 408
en 413 Sv.)
7 februari 1995
144
23. - Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde
en verdachte - Onmiddellijke aanhouding.
De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde tot straf wordt veroordeeld, heeft het verval van de bevolen
onmiddellijke aanhouding tot gevolg.
16 mei 1995
484

-4324. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering.
De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de op de strafvordering
gewezen beslissing heeft de vernietiging
tot gevolg van de beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien en waartegen eiser zich regelmatig
in cassatie heeft voorzien, ook al wordt de
vernietiging van de op de strafvordering
gewezen beslissing uitgesproken op een
ambtshalve aangevoerd middel.
31 mei 1995
552
25. - Vernir::-tiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling met uitstel Gewoon uitstel\- Duur- Onwettigheid.
Nu het uitstel van de tenuitvoerlegging
van de straf een bestanddeel is van de
straf, heeft de onwettigheid van de beslissing in verband met het uitstel de vernietiging van de gehele veroordeling op de
strafvordering tot gevolg. (Art. 8 Probatiewet.)
20juni 1995
647
26. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Primaire tenlastelegging Veroordeling - Subsidiaire tenlastelegging- Beslissing niet te moeten statueren
- Cassatieberoep van de veroordeelde alleen
- Vernietiging van de veroordeling Vernietiging die zich uitstrekt tot de gehele
beslissing.
Wanneer de rechter in hoger beroep de
beklaagde heeft veroordeeld wegens de
primaire tenlastelegging en verder heeft
verklaard geen uitspraak te hoeven doen
over de subsidiaire tenlastelegging, strekt,
op het cassatieberoep van de beklaagde
alleen, de vernietiging van de veroordeling zich uit tot de gehele uitspraak, indien
op de subsidiaire tenlastelegging een minder zware straf staat; het staat de rechter
op verwijzing vrij de beklaagde wegens de
subsidiaire tenlastelegging te veroordelen.
3 oktober 1995
839
27. - Vernietiging, omvang-Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing op de strafvordering
- Vernietiging - Beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen - Uitbreiding
- Voorwaarden.
De vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing op de

tegen hem ingestelde strafvordering heeft
de vernietiging tot gevolg van de niet
definitieve beslissing op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die
uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit,
alsook van de eindbeslissing op de door
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die door dezelfde onwettigheid is
aangetast en waartegen hij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien.
29 november 1995
1049
28. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Niet beperkt cassatieberoep
van de beklaagde - Uitbreiding van de
vernietiging tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Wanneer een arrest, op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, wordt
vernietigd wegens de onwettigheid van de
beslissing waarbij de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling wordt
geweigerd, heeft die vernietiging de vernietiging tot gevolg van de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering die
strekt tot vergoeding van de door de ten
laste gelegde misdrijven veroorzaakte
schade.
6 december 1995
1085
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
29. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde.
De gedeeltelijke vernietiging van een in
strafzaken v66r de eindbeslissing op de
burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing heeft in dezelfde mate de vernietiging tot gevolg van de gehele procedure
die op de vernietigde beslissing is
gevolgd.
603
14 juni 1995
30 . .- Vernietiging; omvang- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde- Burgerlijke partij-Burgerrechtelijk aansprakelijke - Wederzijdse vorderingen - Vernietiging - Omvang.
De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de eindbeslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt de vernietiging mee vail
de eindbeslissing op de door hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, ook al
is laatstgenoemde beslissing waartegen
hij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, niet door dezelfde onwettigheid aangetast, wanneer uit de bestreden beslissing
blijkt dat de feitenrechter tussen beide
beslissingen een zodanig verband heeft

-44gelegd dat de tweede beslissing noodzakelijkerwijze afhangt van de eerstgenoemde.
20 juni 1995
645
31. - Vernietiging, omvang-Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Veroordeling van de beklaagde
en de verzekeraar - Cassatieberoep van
de verzekeraar- Niet-ontvankelijkheidCassatieberoep van de beklaagde - Vernietiging - Gevolg.
Wanneer de beslissing waarbij de beklaagde
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering wordt veroordeeld, op diens
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 is het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen
partij niet ontvankelijk.
29 november 1995
1049
Thssenkomende partij
32. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Tussenkomende partij- Verzekeraar- Veroordeling van de beklaagde en de verzekeraar
- Cassatieberoep van de verzekeraar Niet-ontvankelijkheid- Cassatieberoep van
de beklaagde - Vernietiging - Gevolg.
Wanneer de beslissing waarbij de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, op diens 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 is
het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij niet ontvankelijk.
1049
29 november 1995
BELASTINGZAKEN

33. - Vernietiging, omvang-Belastingzaken - Belasting over de toegevoegde
waarde - Overtreding- Dader en medeplichtige - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid - Aard der sanctie - Cassatie
- Gevolg.
Vernietiging van de onwettige beslissing waardoor zij die als daders of als
medeplichtigen resp. van misdrijven bedoeld
in de artt. 449 tot 452 W.l.B.-1992 en 73
en 73bis B.T.W.-Wetboek worden veroordeeld, hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de door deze misdrijven ontdoken

belasting, gebeurt zonder verwijzing m.i
deze civielrechtelijke sanctie van rechtswege geldt. (Art. 458, eerste lid, W.I.B.
1992 en 73sexies, eerste lid, B.T.W.Wetboek.)
20juni 1995
637
34. - Vernietiging, omvang- Belas(ingzaken - Inkomstenbelasting - Overtreding- Dader en medeplichtige- Ontdoken
belasting - Hoofdelijkheid - Aard def
sanctie - Cassatie - Gevolg. .
Vernietiging van de onwettige beslissing waardoor zij die als daders of als
medeplichtigen resp. van misdrijven bedoeld
in de artt. 449 tot 452 W.I.B.-1992 en 73
en 73bis B.T.W.-Wetboek wordenveroordeeld, hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de door deze misdrijven ontdoken
belasting, gebeurt zonder verwijzing nu
deze civielrechtelijke sanctie van rechtswege geldt. (Art. 458, eerste lid, W.I.B.
1992 en 73sexies, eerste lid, B.T.W.Wetboek.)
20juni1995
637

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN

Personen door oftegen wie cassatieberoep
kan of moet worden ingesteld
Eisers en verweerders
Termijnen van cassatieberoep en betekening
Duur, begin en einde
Vormen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
Vorm en termijn voor memories en stukken
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie)
Onsplitsbare zaken
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep
STRAFZAKEN

Personen door of tegen wie cassatieberoep
kan of moet worden ingesteld
Strafvordering
Beklaagde en verdachte
Openbaar ministerie en vervolgende
partij
Burgerlijke partij
Termijnen voor cassatieberoep en betekening
Strafvordering
Duur, begin en einde
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Allerlei

45Burgerlijke rechtsvordering
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Vormen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Strafvordering
Beslissing uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep
Gemis aan belang of bestaansreden
Allerlei
Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij
Afstand
Burgerlijke rechtsvordering
BELASTINGZAKEN

Vormen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
TUCHTZAKEN

Person en door of tegen wie cassatieberoep
kan of moet worden ingesteld
VERKIEZINGSZAKEN

Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
ALLERLEI

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

Eisers en verweerders

1. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Geding voor de feitenrechter- Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep t.a.v.
een verweerder wanneer tussen eiser. in
cassatie en die verweerder voor de feitenrechter een geschil aanhangig was en de
bestreden beslissing daarover uitspraak
heeft gedaan.
9 maart 1995
286
2. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Middel van niet-ontvankelijkheid Staat - Bevoegde minister.
De omstandigheid dat een minister slechts
bevoegd is om de Staat te vertegenwoordigen voor de zaken van zijn departement
heeft niet tot gevolg dat een voorziening
gericht tegen de Staat, vertegenwoordigd

door een minister wiens departement niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is. (Art. 705
Ger.W.)
9 maart 1995
291
3. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Eiser - Openbaar ministerie - Ontvankelijkheid- Vereiste- Begrip -Hoger
beroep.
Het O.M. mag, in burgerlijke zaken,
cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg gewezen beslissing, als de openbare orde in gevaar wordt gebracht door
een toestand die verholpen moet worden;
dat is niet het geval wanneer inzake aanvullende kinderbijslag voor gehandicapte
kinderen, het hoger beroep van de begunstigde ten onrechte niet laattijdig zou zijn
verklaard. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.)
3 april 1995
373
4. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Verweerders - Staat als verweerder Postdiensten - Overdracht van rechten en
verplichtingen - Middel van nietontvankelijkheid - Grondslag.
Het middel van niet-ontvankelijkheid
dat het Groothertogdom Luxemburg had
opgeworpen tegen de tegen dat land ingestelde voorziening en hieruit was afgeleid
dat de exploitatie van de postdiensten is
opgedragen aan een zelfstandige openbare ins telling, kan niet worden aangenomen, wanneer uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de rechten en verplichtingen van verweerder, na de uitspraak van het bestreden
arrest, aan een andere rechtspersoon zijn
overgedragen en verweerder voor het hof
van beroep geen geschil heeft opgeworpen, afgeleid uit het bestaan van zodanige
overdracht.
29juni 1995
687
5. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan pf moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Geding voor de feitenrechter - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep t.a.v.
een verweerder wanneer tussen de eiser
in cassatie en die verweerder voor de
feitenrechter een geschil aanhangig was
en de bestreden beslissing daarover uitspraak heeft gedaan. (Artt. 17, 18 en 1073
Ger.W.)
907
20 oktober 1995

-466. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Eiser - Belgische Staat - Staatshervorming - Gemeenschap en gewest Opvolging van de Staat - Veroordeling
van de Staat - Onwettigheid - Hoger
beroep - Beslissing van de appelrechter
- Niet-ontvankelijkheid - Cassatieberoep van de Staat - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep waarbij de Belgische Staat, die na 1 januari
1989 door de rechtbank van eerste aanleg
is veroordeeld tot uitvoering van verplichtingen welke door het Waalse Gewest van
rechtswege waren overgenomen, het arrest
bestrijdt dat zijn hoger beroep tegen dat
veroordelend vonnis niet ontvankelijk verklaart. (Artt. 17, 18 en 1073 Ger.W.; artt.
57, § 5, eerste lid, en 61, § 1, bijz. wet 16
jan. 1989.)
20 oktober 1995
907
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING

Duur, begin en einde
7. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Einde - Berekening Maanden - Zoveelste - Dag v66r de
zoveelste - Begrip.
Een in maanden bepaalde termijn wordt
gerekend van de zoveelste tot de dag v66r
de zoveelste; wanneer de maand, waafin
de termijn vervalt om cassatieberoep in te
stellen, niet voldoende dagen bevat om die
regel toe te passen, eindigt de termijn op
de laatste dag van die maand. (Artt. 54,
57, eerste lid, 1073, eerste lid, en 1078
Ger.W.) 4 september 1995
739
VORMEN

Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
8. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging- Cassatieverzoekschrift- Betekeningen en kennisgevingen - Betekening
- Exploot- Verweerder- WoonplaatsWoonplaats in het buitenland - Keuze
van woonplaats - Keuze van woonplaats
in Belgie - Bewijs - Betekening aan de
in Belgie gekozen woonplaats - Ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid.
Er zijn geen termen aanwezig om tegen
een cassatieberoep ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid op te werpen dat overeenkomstig art. 1097 Ger.W.

ter kennis werd gebracht en hieruit is
afgeleid dat uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de verweerder, wiens woonplaats in het
buitenland is gevestigd, woonplaats heeft
gekozen in Belgie waar het cassatieverzoekschriftis betekend. (Art.1097 Ger.W.)
(lmpliciet.)
474
15 mei 1995
9. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging - Verzoekschrift - Betekening Exploot - Afschrift - Handtekening van
de gerechtsdeurwaarder- Verzuim- Gevolg.
Wanneer het afschrift van het exploot
van betekening van het cassatieberoep
door de gerechtsdeurwaarder niet is ondertekend, kan zulks niet leiden tot nietigheid van de akte, als uit de gedingstukken
blijkt dat de betekening van het cassatieberoep het doel heeft bereikt dat de wet
ermee beoogt, te weten het afschrift van
het verzoekschrift te doen toekomen door
de ambtelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, die de dagtekening ervan
voor echt verklaart en het eensluidend
verklaart met het origineel. Dat is het
geval wanneer het origineel van het exploot
van betekening en de overeenkomstig art.
38, § 1, derde lid, Ger.W., door de gerechtsdeurwaarder gezonden aangetekende
brief door laatstgenoemde zijn ondertekend. (Art. 870 Ger.W. en 1315 B.W.)
1158
22 december 1995
Vorm en termijn voor memories en stukken
10. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn voor memories en stukken
- Stukken - Verweerder - Advocaat bij
het Hof van Cassatie.
In burgerlijke zaken kan het Hof geen
acht slaan op stukken die door de verweerder of in zijn naam aan de griffie zijn
gezonden zonder de tussenkomst van een
advocaat bij het Hof van Cassatie. (Art.
1098, Ger.W.)
23 januari 1995
62
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie)
11. - Burgerlijke zaken - Vormen Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie)- Cassatieverzoekschrift- Betekeningen en kennisgevingen - Betekening
- Exploot- Verweerder- WoonplaatsWoonplaats in het buitenland - Keuze
van woonplaats - Keuze van woonplaats
in Belgie - Bewijs - Betekening aan de
in Belgie gekozen woonplaats - Ambts-

_:::r:: t-·-_______

-47halve opgeworpen middel van niet-ontuankelijkheid.
Er zijn geen termen aanwezig om tegen
een cassatieberoep ambtshalve een middel
van niet-ontvankelijkheid op te werpen·dat
overeenkomstig art. 1097 Ger.W. ter kennis
werd gebracht en hieruit is afgeleid dat uit
de stukken waarop het Hofvermag acht te
slaan, niet blijkt dat de verweerder, wiens
woonplaats in het buitenland is gevestigd,
woonplaats heeft gekozen in Belgie waar
het cassatieverzoekschrift is betekend. (Art.
1097 Ger.W.) (Impliciet.)
474
15 mei 1995
Onsplitsbare zaken
12. - Burgerlijke zaken - Vormen Onsplitsbare zaken - Cassatieberoep niet
tegen alle partijen gericht - Geuolg Niet-ontuankelijkheid.
In een onsplitsbaar geschil is, in burgerlijke zaken, niet ontvankelijk het cassatieberoep dat niet is gericht tegen alle bij de
bestreden beslissing betrokken partijen
wier belang strijdig is met dat van de
eiser. (Artt. 31 en 1084 Ger.W.)
6 oktober 1995
859
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep
13. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep- Bevel tot ouerlegging van
een afschrift van klacht met burgerlijkepartijstelling - Voorziening v66r eindbeslissing - Ontuankelijkheid.
De .beslissing die aan een partij enkel
beveelt het afschrift van haar ingediende
klacht met burgerlijke partijstelling over
te leggen opdat kan worden onderzocht of
de irihoud van die klacht concreet moet
leiden tot toepassing van art. 4 V.T.Sv., is
een beslissing alvorens recht te doen, zodat
de v66r de eindbeslissing daartegen ingestelde voorziening niet ontvankelijk is.
3 maart 1995
265

STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
14. - Strafzaken- Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor-

den ingesteld- Strafuordering- Beklaagde
en verdachte - Veroordelend arrest Bevel tot onmiddellijke aanhouding Ontvankelijkheidsvoorwaarden- Verplichting effectieve hechtenis.
De artt. 421 Sv. en 2 wet 10 feb. 1866,
krachtens dewelke het cassatieberoep dat
door een beklaagde ingesteld wordt tegen
het arrest waarbij hij tot een vrijheidstraf
is veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, slechts ontvankelijk is indien hij die zich voorziet,
zich effectief in hechtenis bevindt, zijn
niet strijdig met de artt. 6.1. en 6.3.c
E.V.R.M., nu het recht op toegang tot een
rechterlijke instantie er niet door wordt
ontzegd en het recht om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een
raadsman van zijn keuze er niet door
wordt miskend, maar daardoor enkel een
bijkomende redelijke vereiste wordt gesteld
om een cassatievoorziening regelmatig te
kunnen instellen. (Artt. 421 Sv. en 2 wet
10 feb. 1866.)
11 april 1995
401
15. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld- Strafuordering- Beklaagde
en verdachte - Termijn.
De termijn om zich, in strafzaken, in
cassatie te voorzien gaat voor alle
partijen op hetzelfde tijdstip in, ongeacht
of het gaat om een verdachte of
beklaagde, het openbaar ministerie of een
burgerlijke partij; dat rechtsmiddel staat
open voor alle belanghebbende partijen
en, behoudens bevoegdheidsgeschil,
begint de termijn, om het aan te wenden,
voor alle partijen te lopen vanaf de
datum van de eindbeslissing. (Art. 416
Sv.)
17 mei 1995
488
16. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld- Strafuordering- Beklaagde
en verdachte- Ouerlijden van de beklaagde,
eiser in cassatie - Gevolg.
Ret overlijden van de beklaagde, eiser
in cassatie, tijdens de procedure in cassatie en dus vooraleer de bestreden beslissing in kracht van gewijsde is gegaan,
heeft het verval van de strafvordering tot
gevolg, zodat de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking blijft. (Art. 20
wet 17 april 1878.)
26 september 1995
823
17. - Strafzaken- Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld- Strafuordering- Beklaagde
en verdachte - Cassatieberoep van de

-48beklaagde - Overlijden van de beklaagde
tijdens de procedure in cassatie - Gevolg
Zonder voorwerp is het cassatieberoep
van een beklaagde die overlijdt vooraleer
het Hof van cassatie over het bestreden
arrest uitspraak heeft gedaan.
17 oktober 1995
892
Openbaar ministerie en vervolgende
partij
18. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij Termijn.
De termijn om zich, in strafzaken, in
cassatie te voorzien gaat voor alle partijen
op hetzelfde tijdstip in, ongeacht of het
gaat om een verdachte of beklaagde, het
openbaar ministerie of een burgerlijke partij; dat rechtsmiddel staat open voor alle
belanghebbende partijen en, behoudens
bevoegdheidsgeschil, begint de termijn,
om het aan te wenden, voor alle partijen
te lopen vanaf de datum van de eindbeslissing. (Art. 416 Sv.)
17 mei 1995
488
Burgerlijke partij
19. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering -Burgerlijke partij - Termijn.
De termijn om zich, in strafzaken, in
cassatie te voorzie,n gaat voor alle partijen
op hetzelfde tijdstip in, ongeacht of het
gaat om een verdachte of beklaagde, het
openbaar ministerie of een burgerlijke partij; dat rechtsmiddel staat open voor alle
belanghebbende partijen en, behoudens
bevoegdheidsgeschil, begint de termijn,
om het aan te wenden, voor alle partijen
te lopen vanaf de datum van de eindbeslissing. (Art. 416 Sv.)
488
17 mei 1995
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING

Stra:!Vordering
Duur, begin en einde
20. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin Beklaagde- Verdachte- Openbaar ministerie - Burgerlijke partij.
De termijn om zich, in strafzaken, in
cassatie te voorzien, gaat voor alle partijen op hetzelfde tijdstip in, ongeacht of
het gaat om een verdachte of beklaagde,
het openbaar ministerie of een burgerlijke

partij; dat rechtsmiddel staat open voor
alle belanghebbende partijen en, behoudens bevoegdheidsgeschil, begint de termijn, om het aan te wenden, voor alle
partijen te lopen vanaf de datum van de
eindbeslissing. (Art. 416 Sv.)
17 mei 1995
488
21. - Strafzaken- Termijnen voor cassati~beroep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Beschikking van de raadkamer tot regeling van de
rechtspleging - Cassatieberoep van de
beklaagde na de eindbeslissing.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep tegen de beschikking
van de raadkamer die de beklaagde naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen, wanneer die voorziening is ingesteld
meer dan 15 vrije dagen na het verstrijken van de gewone termijn om verzet te
doen of van de termijn om boger beroep in
te stellen tegen het eindvonnis dat bij
verstek uitspraak heeft gedaan over de
stra:!Vordering tegen de beklaagde. (Artt.
373 en 416 Sv.)
749
5 september 1995
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
22. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing) - Strafrechter - Hangend fiscaal geschil - Schorsing van de
uitspraak.
De beslissing van de strafrechter die de
verdere behandeling van de zaak onbepaald uitstelt wegens een hangend fiscaal
geschil, is geen eindbeslissing in de zin
van art. 416 Sv. noch een uitspraak over
een geschil inzake bevoegdheid, zodat het
cassatieberoep, ingesteld v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk is.
111
31 januari 1995
23. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Uitspraak over een verzoek
tot wraking.
Niet ontvankelijk in strafzaken is het
cassatieberoep voor de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest dat enkel een verzoek tot wraking verwerpt. (Art. 416 Sv.)
1084
5 december 1995
Allerlei
24. - StrafZaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering
- Allerlei - Hof van assisen- Verwij-

-49zing naar het hof - 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 dit arrest, neemt het
Hof geen kennis van de schending van de
wetten inzake de bevoegdheid van de kamer
van inbeschuldigingstelling en van het
hof van assisen, noch van het onderzoek
over de in art. 299 Sv. vermelde nietigheden of over de nietigheden wegens nietinachtneming van de wetten tot invoering
van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer
van inbeschuldigingstelling.
14 juni 1995
609
Burgerlijke rechtsvordering
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
25. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering
- Heropening van de de batten- Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een beslissing die, vooraleer te oordelen over de burgerlijke rechtsvordering,
ambtshalve de debatten heropent om partijen in staat te stellen conclusie te nemen
over de ontvankelijkheid ervan. (Art. 416
Sv.)
25 januari 1995
76
26. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Schade Eigen vermogen - Vermogen van huwgemeenschap.
Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen
burgerlijke rechtsvorderingen met betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen van de huwgenieenschap een geheel.
(Art. 416 Sv.)
31 januari 1995
109
27. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Schade Getroffene - Gesubrogeerde - Niet definitieve beslissing.
Een niet definitieve beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering tegenover de

getroffene is evenmin definitief tegenover het in zijn rechten gesubrogeerde
ziekenfonds, zelfs als de door het ziekenfonds verkregen vergoeding overeenkomt
met het gevorderde bedrag. (Art. 416 Sv.)
31 januari 1995
109
28. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Raadkamer - Verwijzing na correctionalisatie Burgerlijke partij - Hoger beroep Kamer van inbeschuldigingstelling- Niet
ontvankelijk hager beroep - Cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de burgerlijke partij, ingesteld v66r
de eindbeslissing, tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat het
hoger beroep van die partij tegen de beslissing van de raadkamer tot verwijzing van
de beklaagde na correctionalisatie, niet
ontvankelijk heeft verklaard. (Art. 416
Sv.)
31 januari 1995
111
VORMEN

Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
29. - Strafzaken - Vormen - Vorm
van het cassatieberoep en vermeldingen Brief.
Nu het toezenden van een brief aan de
procureur-generaal bij het Hof niet beantwoordt aan de substantiele vormvoorschri:ften van art. 417 Sv., wordt daardoor
geen cassatieberoep ingesteld.
10 januari 1995
32
30. - Strafzaken - Vormen - Vorm
van het cassatieberoep en vermeldingenVoorwaardelijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is een voorwaardelijk
cassatieberoep.
24 oktober 1995
914
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
31. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de burgerlijke partij wanneer het aan
de partijen tegen wie het is gericht, wordt
betekend overeenkomstig het bepaalde in
art. 38 Ger.W., nu die betekening dient te
worden gedaan volgens het bepaalde in

-50art. 37 van hetzelfde wetboek. (Art. 37
Ger.W.)
25 januari 1995
77
32. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Vorm van betekening.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van het O.M. tegen een vonnis in hoger
beroep gewezen door de correctionele rechtbank, yvanneer niet blijkt dat een volledig
afschnft van de akte van verklaring van
voorziening aan beklaagde werd betekend. (Art. 418 Sv.)
26 april 1995
426
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Strafvordering
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep
33. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar uoor cassatieberoep - Beslissing
van de Commissie tot bescherming van de
rr~:aatschappij (ki'nterneerde - Weigermg van verlof- Ontuankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een ge'interneerde tegen de beslissing
van de commissie tot bescherming van de
maatschappij waarbij hem verlof wordt
geweigerd. (Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij.)
2 mei 1995
445
34. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep - Raadkamer - Beschikking tot opschorting van
uitspraak - Hoger beroep - Kamer van
inbeschuldigingstelling- Hervorming van
de beroepen beschikking - Arrest van
verwijzing.
. Voorbarig e_n mitsdien niet ontvankelijk
IS het cassatleberoep dat v66r het eindarrest werd ingesteld tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de beschikking van de raadkamer tot
opschorting van uitspraak wordt hervormd en de beldaagde naar de correctionele rechtbank wordt verwezen. (Artt. 416
Sv. en 3, tweede lid, en 4, § 1, Probatiewet.)
684
27 juni 1995
Gemis a an belang of bestaansreden
35. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering- Gemis aan be lang of bestaansreden

- Criminele zaken - Raadkamer - Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger beroep van
de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hager
beroep - Niet ontvankelij/r cassatieberoep.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang
is het cassatieberoep tegen het arrest va:r{
de kamer van inbeschuldigingstelling dat
niet ontvankelijk verklaart het hager beroep
van een verdachte tegen een beschikking
van de raadkamer waarbij wordt bevolen
dat de stukken aan de procureur-generaal
zullen worden toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven.
(Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; 26, § 5, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
3 januari 1995
9
Allerlei
36. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering-Allerlei- Commissie tot bescherming
van de maatschappij- Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing - Uitstel Geen motivering - Gevolg.
De beslissing van de commissie tot besche~ming van de maatschappij waarbij
de. mtsp~aak over het verzoek tot invrijheidstelhng van de ge'interneerde zonder
enige motivering wordt uitgesteld voor
verscheidene maanden, staat gelijk met
een afWijzing van het verzoek en is een
eindbeslissing waartegen cassatieberoep
o.p,enstaat. (Wet Be~cherming MaatschapPIJ, art. 18, eerste hd; 416, eerste lid, Sv.)
13juni 1995
601
37. - Strafzaken - Beslissingen vatbr;wr voor cassatieberoep - Strafuordenng-Allerlei- Commissie tot bescherming
van de maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing - Uitstel Wettigheid - Gevolg.
De beslissing van de commissie tot besche~ming van de maatschappij waarbij
de. mtsp~aak over het verzoek tot invrijheidstelhng van de ge'interneerde wordt
uitgesteld voor verscheidene maanden en
die niet naar recht verantwoord is, staat
gelijk met een afWijzing van het verzoek
en is een eindbeslissing waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 18, eerste lid, Wet
Bescherming Maatschappij; art. 416, eerste lid, Sv.)
22 augustus 1995
717
38. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering-Allerlei- Commissie tot bescherming
van de maatschappij - Wederopneming

-51van een op proefin vrijheidgesteldegei"nterneerde - Voorlopige beslissing - Beslissing.
De beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die, enerzijds,
volgt op de vordering van de procureur
des Konings tot wederopneming van de
gei:nterneerde in een psychiatrische afdeling en op een vroegere beslissing waarbij
de commissie zich ertoe beperkte een instelling aan te wijzen voor de voorlopige opneming van de gemtemeerde en die, anderzijds,
een instelling aanwijst voor de verdere
tenuitvoerlegging van de ingevolge de invrijheidstelling op proef opgeschorte intemering, staat gelijk met een beslissing waarbij
de wederopneming in een door de commissie aangewezen instelling wordt gelast;
aangezien die beslissing aldus uitspraak
doet over de persoonlijke vrijheid, is zij
vatbaar voor het cassatieberoep van de
gei:nterneerde. [Art. 416, eerste lid, Sv.;
artt. 14, 16 en 20 Wet Bescherming Maatschappij, vervangen door art. 1 wet van 1
juli 1964; art. 149 Gw. (1994).]
728
29 augustus 1995
Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Burgerlijke
rechtsvordering - Burgerlijke partij Aansprakelijkheid- In kracht van gewijsde
gegane beslissing - Gemis aan belang
van voorziening - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de in haar vordering afgewezen burgerlijke partij, wan:neer de op definitieve
wijze beoordeelde volledige aansprakelijkheid van die partij voor de schadelijke
gevolgen van het ongeval uitsluit dat de
tegenpartij op grond van hetzelfde ongeval ten aanzien van die burgerlijke partij
tot vergoeding van schade kan gehouden
zijn.
241
28 februari 1995

. 39. -

AFSTAND

Burgerlijke rechtsvordering
40. - Strafzaken- Afstand- Burgerlijke rechtsvordering - Beroep in cassatie
door de burgerlijke partij - Afstand door
een advocaat - Vereisten.
Het Hof slaat geen acht op de afstand
Yan een door de burgerlijke partij ingestelde voorziening, wanneer die afstand is
gedaan door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en evenmin houder is van een bijzondere volmacht,
daar in zodanig geval de afstand van de

voorziening gelijkstaat met een afstand
van rechtsvordering. (Art. 6 wet 16 feb.
1961.)
25 oktober 1995
915

BELASTINGZAKEN
VORMEN

Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
41. - Belastingzaken- VOrmen- VOrm
en termijn van betekening en/of neerlegging - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen
- Beslissing van de bestendige deputatie.
Cassatieberoep tegen een beslissing, waarbij de bestendige deputatie van een provincieraad inzake gemeentebelastingen uitspraak
doet op een vordering waarvan de waarde
geen 10.000 frank bedraagt, moet op straffe
van verval worden ingesteld door afgifte
ter gri:ffie van de provincie van een tot het
Hof van Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot
van betekening, binnen drie maanden te
rekenen van de door de provinciegri:ffier
bij een ter post aangetekend schrijven
gedane kennisgeving van de beslissing
van de bestendige deputatie. (Art. 7, tweede
lid, wet 23 dec. 1986; art. 38, eerste en
tweede lid, W.I.B.)
8juni1995
578
42. - Belastingzaken- VOrmen- Vorm
en termijn van betekening en/of neerlegging ~'(Jemeentebelastingen- Beslissing
van de bestendige deputatie - Verzoekschrift - Betekening.
Cassatieberoep tegen de beslissing, waarbij de bestendige deputatie van een provincieraad'ihzake gemeentebelastingen uitspraak
heeft gedaan op een vordering waarvan de
waarde geen 10.000 frank bedraagt, wordt,
op straffe van verval, met name ingesteld
door afgifte op de provinciale gri:ffie van
een tot het Hof van Cassatie gericht verzoekschrift, dat vooraf is betekend aan de
gemeente die de belasting heeft vastgesteld. ~Art. 7, tweede lid, wet 23 dec. 1986
en art. 388, tweede lid, W.I.B.)
8 december 1995
1100

TUCHTZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD

43. - Tuchtzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Vertegenwoordiging in

-52rechte- Orde van Architecten- Nationale raad - Voorzitter van de nationale
raad.
De Orde van Architecten stelt cassatieberoep in door zijn nationale raad en niet
door de voorzitter van die raad wanneer
die niet aangeeft dat hij optreedt als voorzitter van de nationale raad. (Artt. 33 en
37 Architectenwet.)
30juni1995
708

VERKIEZINGSZAKEN
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

44. - Verkiezingszaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep.
Ret arrest dat het hoger beroep tegen
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, waarbij een bezwaar
tegen de weglating van een naam uit de
kiezerslijsten wordt afgewezen, als ongegrond verwerpt, is niet vatbaar voor cassatieberoep. (Art. 34 Kieswetboek.)
27juni1995
682

ALLERLEI
45. - Allerlei-Vreemdeling- Vrijheidsbeneming - Administratieve maatregelArrestvan de kamer van inbeschuldigingstelling
- Handhaving van de hechtenis- Nieuwe
administratieve maatregel - Cassatieberoep doelloos.
Doelloos is het cassatieberoep van een
vreemdeling tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling waarbij is beslist
dat hij, overeenkomstig art. 27, derde lid,
Vreemdelingenwet, opgesloten zal blijven,
als v66r de uitspraak van het Rof op het
cassatieberoep, met toepassing van dezelfde
wetsbepaling, tegen eiser een nieuwe maatregel van vrijheidsbeneming werd getroffen.
840
3 oktober 1995

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Belang
Feitelijke grondslag
Nieuw middel
Verband met bestreden beslissing
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter
Vereiste vermeldingen
Te voegen stukken

STRAFZAKEN

Algemeen
Belang
Nieuw middel
Onduidelijk middel
Verband met bestreden beslissing
Allerlei
BELASTINGZAKEN

Vereiste vermeldingen
TUCHTZAKEN

Nieuw middel

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Belang- Arbitragehot- Prejudiciele vraag - Weigering de
vraag te stellen - Beslissing vatbaar voor
cassatieberoep - Prejudiciele vraag gesteld
door het Hof van Cassatie - Gevolg.
Ret middel dat aanvoert dat een rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is
voor cassatieberoep ten onrechte heeft geweigerd een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, heeft geen bestaansreden
meer wanneer het Rof van Cassatie zelf
die vraag stelt. (Art. 26, § I, 3o, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
31 oktober 1995
939

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

2. - Burgerlijke zaken - Algemeen Middel van niet-ontvankelijkheid - Middel waarin feiten en recht zijn vermengd
- Onderzoek van het middel - Onderzoek van de feiten niet vereist.
Een tegen een cassatiemiddel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid hieruit afgeleid dat het middel feiten en recht
vermengt, kan niet worden aangenomen
als toetsing van het middel geen onderzoek van de feiten vereist.
23
9 januari 1995
3. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-ontvankelijkheid- Onderzoek van het middel - Onderling verband
- Gevolg.
De tegen een middel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer het onderzoek
ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel. (Art. 1080 Ger.W.)
10 februari 1995
162
4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-ontvankelijkheid- Onderzoek ervan onafscheidbaar van het onderzoek van het middel - Gevolg.

)

-53De tegen een middel opgeworpen grond'
van niet-ontvankelijkheid kan niet wor~
den aangenomen wanneer de toetsing ervan
onafscheidbaar is van de toetsing van het
middel.
6 maart 1995
268
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-ontvankelijkheid- Onderzoek ervan onafscheidbaar van het onderzoek van het middel - Gevolg.
De tegen een middel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomim wanneer het onderzoek
ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel.
734
4 september 1995
6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Werking van de wet in de tijd -Art. 1733
B. W. - Onderdeel enkel hieruit afgeleid
dat de appelrechters hun oordeel steunen
op een nieuwe versie van art. 1733 B. W. Nieuwe versie nag niet van kracht ten tijde
van de feiten - Beide versies inhoudelijk
identiek - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het onderdeel dat
enkel kritiek uitoefent op de appelrechters omdat zij hun oordeel steunen op
de nieuwe versie van art. 1733 B.W., nude
aansprakelijkheid van de huurder volgens
de vorige versie van art. 1733 B.W. die van
kracht was ten tijde van de feiten, inhoudelijk dezelfde is als in de versie van dat
artikel bepaald bij de wet van 20 feb.
1991.
19 oktober 1995
900
BELANG

7. - Burgerlijke zaken - Belang Middel van niet-ontvankelijkheid - Niet
bekritiseerde vaststellingen van de rechter
die de beslissing naar recht verantwoorden - Verantwoording die afhangt van
feitelijke beoordelingen.
De grond 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 in de
beoordeling van de feiten te treden, zou
kunnen beslissen dat die vaststellingen
de beslissing naar recht verantwoorden.
6 maart 1995
268
8. - Burgerlijke zaken - Belang Doelloos middel
De op de grond van een bepaald middel
uitgesproken vernietiging van een dictum
in een bestreden arrest maakt een ander

middel, dat kritiek oefent op hetzelfde
dictum, doelloos.
6 maart 1995
268
9. - Burgerlijke zaken - Belang Arbeidsongeval - Aansprakelijke derde
- Veroordeling jegens de getroffene Veroordeling tot vergoeding van de volledige schade - Grief - Splitsing tussen
getroffene en arbeidsongevallenverzekeraar
- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
is het middel waarin de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde, die jegens
de getroffene was veroordeeld tot vergoeding van het volledige bedrag dat hij verschuldigd was aan de getroffene en aan de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen arbeidsongevallenverzekeraar, de
feitenrechter verwijt dat hij de rechten
van de getroffene zelf en die van de arbeidsongevallenverzekeraar niet heeft gesplitst.
(Artt. 17 en 18 Ger.W.;.artt. 46, § 2, tweede
lid, en 4 7 Arbeidsongevallenwet.)
12 april 1995
403
10. - Burgerlijke zaken - Belang Aansprakelijkheid buiten overeenkomstVerscheidene daders - Cassatieberoep Cassatieberoep van een van de daders Cassatieberoep tegen de getroffene - Grief
- Samenlopende {out van een derde Ontvankelijkheid.
Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk
verband met de schade van een getroffene, die zelf geen fout heeft begaan en
rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens
die getroffene gehouden tot algehele vergoeding van de schade; niet ontvankelijk
is derhalve het middel waarin de dader,
die zodanige schade heeft veroorzaakt of
mede heeft veroorzaakt, tot staving van
zijn cassatieberoep tegen de getroffene
aanvoert dat voormelde schade tevens door
de fout van een derde is veroorzaakt, ook
al zou die derde een naaste verwant van
de getroffene zijn, terwijl de getroffene
een rechtstreekse eigen schade lijdt. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
12 april 1995
407
11. - Burgerlijke zaken - Belang Middel afgeleid uit miskenning van de
bewijskracht van een conclusie - Ontvankelijkheid - Uitspraak van de rechter Uitspraak also{ de miskenning niet was
begaan.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het cassatiemiddel dat is afgeleid uit
miskenning van de bewijskracht van de
conclusie van een partij, als de rechter
over het middel uitspraak heeft gedaan
zoals hij zulks had moeten doen indien hij
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de aangevoerde miskenning niet had begaan. (Art. 17 Ger.W.)
28 april 1995
432
12. - Burgerlijke zaken - Belang Middel afgeleid uit miskenning van de
bewijskracht van een conclusie - Ontvankelijkheid - Beantwoording van de conclusie door de rechter - Beantwoording
also{ de miskenning niet was begaan.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het cassatiemiddel dat is afgeleid uit
miskenning van de bewijskracht van de
conclusie van een partij, als de rechter die
conclusie beantwoord heeft zoals hij had
moeten doen indien hij de aangevoerde
miskenning niet had begaan. (Art. 17 Ger.W.)
28 april 1995
432
13. - Burgerlijke zaken - Belang Bodemrechter - Tussenkomst - Vrijwillige tussenkomst - Agressieve vrijwillige
tussenkomst - Ontvankelijkheid - Nietontvankelijkheid - Bodemgeschil.
De verwerping door het Hof van het
cassatiemiddel van de voor de bodemrechter vrijwillig tussengekomen partij,
dat kritiek oefent op de beslissing dat
haar agressieve vrijwillige tussenkomst
niet ontvankelijk is, maakt het cassatiemiddel van die tussenkomende partij dat
kritiek oefent op de beslissing over het
bodemgeschil doelloos.
8juni1995
572
14. - Burgerlijke zaken- BelangBestreden beslissing- Beslissing die berust
op twee zelfstandige gronden- Niet bekritiseerde grand- Middel dat opkomt tegen
de andere grand - Ontvankelijkheid.
Wanneer de bestreden beslissing op twee
zelfstandige gronden berust en een ervan
door de eiser in cassatie niet wordt bekritiseerd, is het middel niet ontvankelijk
vermits het niet tot cassatie kan leiden.
12 oktober 1995
885
FEITELIJKE GRONDSLAG

15. - Burgerlijke zaken - Feitelijke
grondslag - Bestreden beslissing - Verschrijving.
Feitelijke grondslag mist het middel dat
gegrond is op een verschrijving in de bestreden beslissing, die door het Hof wordt
verbeterd.
18 september 1995
792
NIEUW MIDDEL

16. - Burgerlijke zaken -Nieuw middel - Lauter juridisch middel - Ontvankelijkheid.

Ontvankelijk is het tot staving van een
cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerd middel, dat gegrond is op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de openbare orde raken of
van dwingende aard zijn, zelfs als dat
middel niet aan de appelrechter is voorgelegd en deze evenmin daarover op eigen
initiatief heeft beslist.
9 januari 1995
23
17. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Vertegenwoordiging in rechte Vertegenwoordiger - Hoedanigheid.
De betwisting ofbij vertegenwoordiging
in rechte de vertegenwoordiger al dan niet
de opdracht heeft en dus al dan niet de
hoedanigheid heeft om de ontbinding van
een overeenkomst te vorderen, raakt de
openbare orde ~iet en moet niet ambtshalve door de re12hter worden onderzocht.
(Artt. 17 Ger:W. ~en 1985 B.W.)
187
17 februan 19p5
18. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel- Incidenteel beroep- Belang.
Schending vari de regel die vereist dat
wie een incidenteel beroep instelt hiertoe
ook een belang moet hebben, kan niet voor
het eerst voor het Hofworden aangevoerd.
(Artt. 18, 21, 1054 Ger.W.)
24 maart 1995
348
19. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Schending art. 6.1 E. V.R.M.
Schending van art. 6.1 E.V.R.M. doordat het arrest dat de vordering tot herroeping van gewijsde verwerpt, gewezen is
door een rechter die vroeger deelgenomen
heeft aan de beslissing waarvan de herroeping wordt gevorderd, kan niet voor
het eerst voor het Hofworden aangevoerd.
10 april 1995 ·
394
20. - Burger?i}ke zaken- Nieuw middel -Lauter juridisch middel - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk i's het tot staving van een
cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel dat gegrond is op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de openbare orde raken of
van dwingende aard zijn, zelfs als het niet
aan de appelrechter is voorgelegd en deze
evenmin daarover op eigen initiatiefheeft
beslist.
24 april 1995
418
21. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Middel gegrond op wetsbepalingen
die van openbare orde zijn - Feitelijk
gegeven dat niet blijkt uit de bestreden
beslissing of uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaa'n.
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Niet ontvankelijk, ook al is·het gegrond
op een wetsbepaling die de openbare orde
raakt, is het middel dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze
niet op eigen initiatief heeft beslist, wanneer de feitelijke gegevens die voor de
toetsing ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing noch uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan. (Impliciet.)
563
1 juni 1995
22. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Middel gegrond op bepalingen van
openbare orde - Vereiste feitelijke gegevens - Gemis aan vaststelling - 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 Hofvermag acht te slaan. (Art. 147,
tweede lid, gecoord. Gw. 17 feb. 1994.)
791
18 september 1995
23. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Middel ten betoge dat de tussenkomst in hoger beroep niet ontvankelijk is.
Nieuw en niet ontvankelijk is het middel dat eerst in cassatie aanvoert dat de
tussenkomst tot het verkrijgen van een
veroordeling niet ontvankelijk is in hager
beroep, nu art. 812, tweede lid, Ger.W. de
openbare orde niet raakt.
20 september 1995
802
24. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Begrip - Exceptie van nietontvankelijkheid - Gevolg.
Niet nieuw is het tot staving van een
voorziening aangevoerde middel dat schending aanvoert van een wettelijke bepaling
waarvan de rechters, volgens de redenen
van hun beslissing, toepassing hebben gemaakt.
6 november 1995
971
VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

25. - Burgerlijke zaken- Verband met
bestreden beslissing - Wetsbepaling Zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat, wegens schending van de artt. 860 e. v. Ger. W.
inzake nietigheid van de proceshandelingen,
kritiek oefent op een beslissing inzake
ontvankelijkheid van een rechtsmiddel.
6 april 1995
379

26. - Burgerlijke zaken- Verband met
bestreden beslissing - Middel dat enkel
kritiek oefent op bepaalde redenen van de
bestreden beslissing - Gevolg.
Een middel dat niet opkomt tegen een
motivering die een beslissing zelfstandig
verantwoordt, kan niet tot cassatie leiden
en is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
1029
23 november 1995
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER

27. - Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter- Gevolg.
Het Hof mag zijn interpretatie niet in
de plaats stellen van die van de feitenrechter.
1029
23 november 1995
VEREISTE VERMELDINGEN

28. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen - Gewijzigde wet.
Het middel dat de schending aanvoert
van een wetsartikel waarvan de tekst is
gewijzigd door ~en latere wet, verwijst
naar dat artikel zoals het is gewijzigd;
niet ontvankelijk is het middel dat de
schending van de laatste tekst van die
wetsbepaling aanvoert terwijl die tekst
geen verband houdt met de aangevoerde
grief. (Art. 1080 Ger.W.)
29
9 januari 1995
29. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepalingen- Art. 1134 B. W.- Huurovereenkomst
- Ontbinding - Geen andere vermeldingen- Ontvankelijkheid van het middelArt. 1080 Ger. W.
Aan art. 1080 Ger.W., in zoverre dit voorschrijft in het verzoekschrift tot cassatie de
geschonden wettelijke bepalingen te vermelden, wordt niet voldaan wanneer alleen
art. 1134 B.W. als geschonden wetsbepaling wordt aangegeven, terwijl het middel
het bestreden vonnis verwijt de regels van
de ontbinding van de huurovereenkomst te
hebben miskend. (Art. 1080 Ger.W.)
16 januari 1995
45
30. - Burgerlijke zaken- Vereiste vernieldingen- Regels betreffende het geding
- Toepassing in hoger beroep - Niet·vermelding van art. 1042 Ger. W- Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het middel dat de in
hager beroep begane schending van de
regels betre:ffende het geding aanvoert,
ook al vermeldt het onder de geschonden
wettelijke bepalingen enkel die welke op
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(Artt. 1042 en 1080, Ger.W.) (Impliciet.)
78
26 januari 1995
31. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepalingen - Bepalingen van een Richtlijn
E.G.-Raad - Artt. 100 en 189 E.G.Verdrag - Geen vermelding- Ontvankelijkheid van het middel.
Aan art. 1080 Ger.W., in zoverre dit
voorschrijft in het verzoekschrift tot cassatie de wettelijke bepalingen te vermelden waarvan schending wordt aangevoerd,
wordt voldaan · wanneer weliswaar geen
schending wordt aangevoerd van de artt.
100 en 189 E.G.-Verdrag, maar de aangevoerde schendingvan de aangehaalde bepalingen :van de E.G.-richtlijn en van het
W.B.T.W. volstaat om tot vernietiging te
leiden van de bestreden beslissing. (Art.
1080 Ger.W.)
162
10 februari 1995
32. - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel volgens hetwelk een
koninklijk besluit tot bescherming van een
landschap wordt geschonden.
Nu een koninklijk besluit tot bescherming van een landschap, dat werd genamen ter uitvoering van de wet van 7
augustus 1931 op het behoud van m~m~
menten en landschappen, geen wet IS m
de zin van art. 608 Ger.W., is een cassatiemiddel niet o:rl.tvankelijk, in zoverre daarin
schending vah zodanig besluit wordt aangevoerd. (Artt. 608 en 1080 Ger.W.)
23 maart 1~95
336
33. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen - Middel volgens hetwelk de
redenen van het vonnis tegenstrijdig zijn.
In burgerlijke zaken is niet ontvank~
lijk een cassatiemiddel, in zoverre daarm
schending van art. 1138, 4·, Ger.W. wordt
aangevoerd tot staving van een griefbetreffende een gebrek aan motivering wegens
tegenstrijdigheid in de redenen van de
beslissing, daar voormeld artikel1138, 4·,
alleen tegenstrijdigheid tussen de beschikkingen van een beslissing beoogt. (Artt.
1080 en 1138, 4°, Ger.W.)
23 maart 1995
340
34. - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingRegels van het geding - Kort geding Geen vermelding van art. 584 Ger. W Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt
tegen de voorlopige beoordeling van de

rechter in kort geding met betrekking tot
de ogenschijnlijke rechten van partijen,
als dit middel geen schending aanvoert
van art. 584 Ger.W. (Art. 1080 Ger.W.)
1018
16 november 1995
TE VOEGEN STUKKEN

35. - Burgerlijke zaken zaken - Te
voegen stukken - Middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van een akte
- Afschrift bij het verzoekschrift- Waarmerking - Ontvankelijkheid - Vereiste.
Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken,
is het cassatiemiddel waarbij miskenning
van de bewijskracht van overschrijvingen
wordt aangevoerd, wanneer van die overschrijvingen bij het cassatieverzoekschrift
enkel door de eiser zelf gewaarmerkte
fotokopieen zijn gevoegd. (Art. 1100 Ger.W.)
995
10 november 1995

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

36. - Strafzaken- Algemeen- Procesverbaal van de terechtzitting - Authentieke vaststellingen - Beweringen die door
die vaststellingen worden tegengesproken
- Geen betichting van valsheid - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat berust
op beweringen die worden tegengesproken door de authentieke vaststellingen
van een proces-verbaal van de terechtzitting, wanneer eiser dat proces-verbaal niet
van valsheid heeft beticht.
117
1 februari 1995
I
37. - Strafzaken- Algemeen -Middel - Begrip.
De verwijzing naar voor de kamer van
inbeschuldigingstelling aangevoerde middelen levert geen cassatiemiddel op.
17.mei 1995
488
38. - Strafzaken - Algemeen -Middel - Grondslag - Veronderstelling Ontvankelijkheid.
,
Het middel gegrond op een loutere veronderstelling is niet ontvankelijk.
8 november 1995
981
BELANG

39. - Strafzaken- Belang- Strafrechtelijke geldboete - Opdeciemen - Vermelding in zittingsblad en vonnis - Tegenstrijdigheid.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang,
is het middel dat kritiek uitoefent op de in
het zittingsblad van het bestreden vonnis
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vermelde opdeciemen van de strafrechtelijke geldboeten, wanneer het de in het
bestreden vonnis vermelde opdeciemen niet
betwist noch aanvoert dat de rechters een
andere verhoging hadden moeten toepassen.
22 maart 1995
329
40. - Strafzaken- Belang- Internering- Onderscheiden misdrijven -Middel betreffende een feit - Wettelijk verantwoorde maatregel- Ontvankelijkheid van
het middel.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van een misdrijfwanmier de internering naar recht verantwoord is wegens
de overige bewezen verklaarde misdrijven. (Artt. 411 en 414 Sv.)
28 maart 1995
356
41. - Strafzaken- Belang- Ontvankelijkheid.
Ret middel, afgeleid uit schending van
art. 65 (oud) Sw. doordat bij de strafvervolging die heeft geleid tot het bestreden
arrest de bij een ander rechtscollege aanhangige strafvervolging had dienen gevoegd
te worden op grond dat all!l vervolgde
feiten uiting zijn van een, zelfde misdadig
opzet, is bij gebrek aan bela:dg niet ontvankelijk wanneer blijkt dat voor de nog
niet gevonhiste feiten met toepassing van
art. 61 Sw. geen straf kan worden uitgesproken.
9 mei 1995
461
42. - Strafzaken - Belang - Middel
uit niet-beantwoording van conclusie van
andere partij - Ontvankelijkheid.
Ret middel van een partij die tot staving van haar cassatieberoep aanvoert
dat niet is geantwoord op de conclusie van
een andere partij, is ontvankelijk wanneer de door die conclusie opgeworpen
betwisting hetzelfde belang heeft voor het
geschil tussen de eerste partij en verweerder.
20 juni 1995
648
43. - Strafzaken -Be lang- Hof van
assisen - Feiten bewezen verklaard in
hun oorspronkelijke kwalificatie - Middel betreffende een bijkomende vraag ten
verzoeke'van de verdediging- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het cassatiemiddel betreffende een bijkomende vraag die de verdediging voorstelde aan de juryleden te stellen, wanneer
de feiten in hun oorspronkelijke kwalificatie bewezen zijn.
25 juli 1995
710

44. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Jeugdbescherming - Maatregelen van bewaring, behoeding of opvoeding- Verschillende, als misdrijfomschreven feiten- Een enkele maatreg~l- Middel dat slechts op bepaalde feiten betrekking
heeft- Maatregel naar recht ve~antwoord
door een ander feit - Ontvankelijkheid.
waml.eer t.a.v. een mindeijarige ~en enkele
maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding werd bevolen wegens vers~hillende
als misdrijf omschreven feitert, is niet
ontvankelijk, bij gemis aan b~lang, de
vordering tot cassatie van de peslissing op
de strafvordering, wanneer ~ie ybrdering
gegrond is op een middel dat slecHts betrekking heeft op sommige van die feiten,
terwijl de bevolen maatregel naar recht
verantwoord blijft door een ander als misdrijf omschreven feit. (Artt. 411 en 414
Sv.; art. 37 Jeugdbeschermingswet.)
11 oktober 1995
876
45. - Strafzaken - Belang - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Terbeschikkingstelling van het dossier - Raadkamer - Onregelmatige rechtspleging Hoger beroep- Kamer van inbeschuldigin'gstelling - Regelmatige rechtspleging -'Middel enkel gericht tegen de beschikking
van de raadkamer - Gevolg.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel- nu het enkel de beslissing
van de raadkamer betreft - dat aanvoert
dat de beschikking van de raadkamer,
waarbij het tegen de verdachte uitgevaardigde bevel tot aanhouding werd gehandhaafd, nietig is omtlat, in weerwil van
artikel21, § 3, van df wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, niet
het gehele dossier gedurende de laatste
werkdagv66r de verschijningvoor de raadkamer ter beschikking was gehouden van
hemzelf en van zijn raadsman, en dat de
nietigheid van de beschikking van de raadkamer zich uitstrekt tot de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling die
de nietige beschikking bevestigt (en constateert dat het voorschrift van dit artikel
21, § 3 m.b.t. de rechtspleging voor haar
werd nageleefd). (Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Rechtenis.)
1028
21 november 1995
46. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven Een enkel strafbaar feit - Opschorting
van de uitspraak- Middel dat op een van
die misdrijven betrekking heeft- Ontvankelijkheid.
Wanneer de rechter vaststelt dat alle
bewezen verklaarde misdrijven de uiting
1

1
1
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van eenzelfde strafbare gedraging vormen
en hij hiervoor opschorting van de uitspraak van veroordeling gelast, is niet
ontvankelijk het cassatiemiddel dat enkel
opkomt tegen het bewezen verklaren van
een misdrijf, indien de opschorting van de
uitspraak naar recht verantwoord is wegens
de overige bewezen verklaarde misdrijven. (Artt. 411 en 414 Sv., 3 Probatiewet.)
5 december 1995
1082
NIEUW MIDDEL

47.- Strafzaken- Nieuw middelRecht van verdediging.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof
van Cassatie worden aangevoerd.
331
22 maart 1995
48. - Strafzaken - Nieuw middel Hof van assisen - Aan de jury gestelde
vragen - Grieven niet opgeworpen voor
het hof van assisen.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het cassatiemiddel dat de aan de jury
gestelde vragen bekritiseert, wanneer geen
van de partijen tegen die vragen bezwaar
gemaakt heeft voor het hof van assisen.
17 mei 1995
I
,
492
49. - Strafzaken - Nilmw middel Ondervraging van getuigen.
Nieuw en derhalve niet ~ntvankelijk is
het middel dat aanvoert dat de beklaagde
de getuigen a charge of a, decharge niet
heeft kunnen doen oproepen en ondervragen, als uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat een
dergelijk verzoek tot de app~lrechters werd
gericht. (Art. 6.3.d E.V.R.M.)
15 juni 1995
615
I
50. - Strafzaken - Nieuw middel Psychiatrisch onderzoek- Middel dat kritiek oefent op het verslag - Middel niet
overgelegd aan de feitenrechter- Ontvankelijkheid.
De eiser tot cassatie is niet ontvankelijk
om voor de eerste maal voor het Hof
kritiek uit te oefenen op het verslag van
het psychiatrisch onderzoek, met name op
de wijze waarop de psychiater-deskundige
zijn onderzoek heeft verricht.
22 augustus 1995
714
51. - Strafzaken - Nieuw middel -'Begrip. ·
Nieuw is het middel dat is afgeleid uit
miskenning van het gezag van het rechterlijk gewijsde van een tussenarrest en
dat niet voor de grondrechter werd aangevoerd.
892
17 oktober 1995

52. - Strafzaken - Nieuw middel Dossier van de eerste rechter - Overzending aan het appelgerecht - Inventaris - Ondertekening - Onregelmatigheid.
Niet ontvankelijk, indien niet voor het
appelgerecht aangevoerd, is het middel
waarin eiser betoogt dat op de inventaris
van de door de politierechtbank aan de
correctionele rechtbank toegezonden stukken een niet gei:dentificeerde handtekeningvoorkomt, zodat onmogelijkkan worden
nagegaan of het wel degelijk de griffier is
die de inventaris heeft ondertekend. (Art
2 wet 29 april 1806.)
. 29 november 1995
1054
ONDUIDELIJK MIDDEL

53. - Strafzaken - Onduidelijk middel - Niet-ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat de
schendingvan art. 241 Sv. aanvoert, maar
niet bepaalt welke van de voor de onderzoeksrechter afgelegde verklaringen op onwettige wijze zijn weergegeven in de akte van
beschuldiging.
360
29 maart 1995
VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

54. - Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Dossier ~an de rechtspleging - Bestreden beslissing - Uitgifte Eensluidend afschrift - Niet bijgevoegd
- Middel - Ontvankelijkheid.
Zonder verband met de bestreden
beslissing en derhalve niet ontvankelijk is
het middel ten betoge dat bij het aan
het Hofvoorgelegde dossier van de rechtspleging geen uitgifte of eensluidend afschrift van de bestreden beslissing is
gevoegd.
449
3 mei 1995
55. - Strafzaken - 1kr.band met bestreden beslissing - Beschikking tot gevangenneming-Invrijheidstelling- Beschikking
opnieuw uitvoerbaar verklaard - Middel
dat tegen die beslissing opkomt- Voorziening tegen de door het hof van assisen
uitgesproken veroordeling.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar verklaard
heeft, ofschoon de verdachte voordien in
vrijheid was gesteld, is niet ontvankelijk het middel dat de wettigheid van die
beslissing betwist, terwijl het cassatieberoep is ingesteld tegen de achteraf door
het hof van assisen uitgesproken veroordeling.
17 mei 1995
492

59ALLERLEI

56. - Strafzaken- Allerlei- GriefAntwoord op de conclusie - Niet passend
antwoord - Aangewezen wetsbepaling Art. 149 Gw.- Gevolg.
Het middel, dat in strafzaken de bestreden beslissing verwijt dat ze niet passend
heeft geantwoord op de conclusie van eiser,
faalt naar recht in zoverre het de schending van art. 149 Gw. aanvoert, nu die
grief geen verband houdt met het vormvoorschrift vervat in de vermelde bepaling
van de Grondwet. (Art. 97 Gw. 1831; art.
149 Gw. 1994.)
8 november 1995
982

BELASTINGZAKEN
VEREISTE VERMELDINGEN

57. - Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen
- Schending van art. 299bis WI.B. Geen vermelding van K.B. van uitvoering
- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat aileen
art. 299bis W.I.B. (1964) als geschonden
wetsbepaling aanduidt en niet art. 1 K.B.
5 okt. 1978 tot uitvoering van de artt.
299bis en 299ter, § 6, 2°, W.I.B. (1964) en
van de artt. 30bis en 30ter, § 9, 2°, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat bepaalt op welke werkzaamheden art. 299bis W.I.B. (1964) van toepassing
is. (Art. 289 W.I.B. 1964, thans art. 388
W.I.B. 1992; art. 299bis W.I.B. 1964, tnans
art. 400 W.I.B. 1992; art. 1 K.B. 5 okt.
1978.)
367
31 maart 1995
58. - Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Dubbelzinnige redenen Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat dubbelzinnigheid in de redenen aanvoert maar
niet preciseert volgens welke uitlegging
de beslissing wettelijk zou zijn en volgens
welke niet.
9 juni 1995
585
59. - Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen
- Feitelijk vermoeden - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat schending aanvoert van de regel dat een feitelijk vermoeden slechts bewijswaarde heeft
wanneer het vertrekt van een gekend en
onbetwistbaar feit, maar hiervoor de toe-

passelijke wetsbepalingen niet als geschonden aanwijst. (Art. 388 W.I.B. 1992.)
585
9 juni 1995

TUCHTZAKEN
NIEUW MIDDEL

60. - Tuchtzaken - Nieuw middel Begrip - Orde van Geneesheren - Raad
van beroep - Behandeling - Openbaarheid - Geneesheer - Behandeling met
gesloten deuren - Vaststelling - Ontbreken van vaststelling.
De verdachte geneesheer, die gevraagd
en verkregen heeft dat de behandeling
van de zaak voor de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren met gesloten
deuren zou geschieden kan in zijn middel
voor het Hof niet aanvoeren dat noch het
,proces-verbaal van een van de terechtzittingen noch enig ander stuk van de rechtspleging uitdrukkelijk vaststelt dat de terechtzitting met gesloten deuren is gehouden,
als hij zulks niet heeft aangevoerd voor de
raad van beroep.
184
16 februari 1995
61. - Tuchtzaken - Nieuw middel Orde van Apothekers - Provinciale raad
- Onderzoek - Oproeping van de zaakOnregelmatigheden - Ontvankelijkheid.
Grieven die gebaseerd zijn op onregelmatigheden in verband met het onderzoek
door de provinciale raad van de Orde van
Apothekers en in verband met de oproeping van de zaak voor diezelfde raad kunnen niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden voorgedragen.
7 april 1995
393

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN·
KOMST
Paritair comite voor verzekeringswezen
- -Vastheid van betrekking - Forfaitaire
vergoeding - Procedure - Naleving Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag
om dringende reden - Termijn.
In ondernemingen die ressorteren onder
het Paritair comite voor het verzekeringswezen, onderstelt de naleving van de procedure van art. 4, b, tweede lid, 2', C.A.O.
van 9 november 1987 betreffende de vastheid van betrekking, die algemeen verbindend is verklaard bij K.B. van 30 maart
1988, noodzakelijk dat de twee in lid 3 en
4 van art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet
gestelde termijnen in acht zijn genomen
en, in geval van ontslag zonder dat de in
voormeld art. 4 bepaalde procedure is nageleefd, is de werkgever verplicht aan de
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Begrip - Wederzijdse toegevingen.
Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die wederzijds toegevingen doen om een geschil te beeindigen of
te voorkomen; de betaling van een geldsom
aan een medecontractant en de hiervan
afhankelijke instemming met het uitgekeerde bedrag en het afzien van verdere
aanspraken, zijn niet noodzakelijk wederzijdse toegevingen. (Artt. 2044, 2048 en
2049 B.W.)
18 mei 1995
495

4. - Dagvaarding van de Staat- Voorwerp van het geschil - Bevoegdheid van
de minister -lndeplaatsstelling- Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten.
Art. 705 Ger.W. regelt de verhoudingen
tussen de ministeriele departementen van
de Staat en heeft geen betrekking op de
rechtsopvolging van de gemeenschappen
en gewesten in de rechten en verplichtingen van de Staat.
16 maart 1995
313
5. - Strafzaken - Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij - Ge·
meenschap en gewest - Vertegenwoordiging in rechte.
De Executieve vertegenwoordigt de gemeenschap of het gewest in rechte; de
rechtstreekse dagvaarding van de verdachte voor het strafgerecht door de gemeenscbap of bet gewest wordt namens de Executieve uitgebracht ten verzoeke van bet
door deze aangewezen lid. (Wet van 8 aug.
1980 tot bervorming der instellingen.)
553
31 mei 1995

DAGVAARDING

DERDENVERZET

1. - Strafzaken - Betekening aan de
procureur des Konings - Geldigheid.
Wettig is de beslissing dat de aan de
procureur des Konings gedane betekening
van de dagvaarding in strafzaken niet
ongedaan is, wanneer de rechter op grond
van feitelijke gegevens oordeelt dat de
procureur des Konings wegens het eigen
toedoen van de verdachte op het ogenblik
van de betekening van de dagvaarding
diens WOOD- of verblijfplaats niet kende.
(Art. 40 Ger.W.)
3
3 januari 1995
2. - Strafzaken - Dagvaarding van
het openbaar ministerie - Volgorde van
de telastleggingen - Uitwerking.
De volgorde van de telastleggingen in
de van het O.M. uitgaande dagvaarding
heeft geen rechtsgevolg. (Art. 182 Sv.)
15 februari 1995
178
3. - Sociale zaken - Ondernemingsraad en Veiligheidscomite - Beschermde
werknemers- Ontslag om dringende reden
- Voorzitter Arbeidsrechtbank - Termijn
- Berekening.
Art. 6 van de wet van 19 maart 1991
betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers is niet onverenigbaar met art. 52 Ger.W. tenzij in zoverre
voor de berekening van de termijn geen
rekening mag worden gehouden met de
zondagen en de wettelijke feestdagen.
221
27 februari 1995

Beslissing van de vrederechter overeenkomstig art. 192 W.Reg. - Vatbaar voor
derdenverzet.
Derdenverzet kan worden gedaan tegen
de bescbikking van de vrederecbter, die op
verzoek van de ontvanger der registratie
overeenkomstig art. 192 W.Reg. de scbatting van onroerende goederen beveelt en 1
of3 deskundigen aanstelt. (Art. 192W.Reg.
en art. 1033 Ger.W.)
7 september 1995
751

werknemer een forfaitaire vergoeding uit
te betalen. (Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet; C.A.O. van 9 nov.
1987 algemeen verbindend verklaard bij
K.B. van 30 maart 1988, art. 4, b, tweede
lid, 2°, en art. 15.)
140
6 februari 1995

D
DADING

DESKUNDIGENONDERZOEK
1. - Strafzaken - Niet op tegenspraak uitgevoerd deskundigenonderzoek
- Gevolg.
Wanneer het deskundigenverslag aan
de tegenspraak van de .partijen is onderworpen valt geen schending van art. 6.1
E.V.R.M. noch miskenning van het recht
van verdediging afte leiden uit de omstandigheid dat het deskundigenondE)rzoek in
strafzaken in de regel niet op tegenspraak
wordt uitgevoerd.
7 februari 1995
147
2. - Strafzaken
Deskundigenverslag - Onderliggende test - Beschrijving en resultaat.
Geen miskenning van het recht van
verdediging is af te leiden uit de enkele
omstandigheid dat de tests die de gerechtsdeskundige heeft uitgevoerd niet bij het
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-61dossier zijn gevoegd, wanneer het deskundigenverslag die tests en de resultaten
ervan duidelijk beschrijft.
147
7 februari 1995
3. - Burgerlijke zaken - Voorlichting
door derden - Oproeping van partijen.
Geen wetsbepaling schrijft op straffe
van nietigheid voor dat de deskundige die
zich door een derde laat voorlichten, de
partijen moet oproepen om aanwezig te
zijn bij de verrichtingen van die derde.
(Art. 973 Ger.W.)
9 februari 1995
158
4. - Burgerlijke zaken- Partij- Geen
opmerkingen - Gevolg.
De omstandigheid dat een partij geen
opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het recht om
haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de beoordeling van de rechter te
onderwerpen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
16 februari 1995
183
5. - Strafzaken - Deskundigenverslag - Bewijswaarde - Beoordeling
door defeitenrechter.
In strafzaken beoordeelt de feitenrechter onaantastbaar, in feite, de bewijswaarde van een deskundigenverslag.
232
28 februari 1995
6. - Burgerlijke zaken - Deskundige
reeds in een andere zaak aangesteld met
geheel of gedeeltelijk dezelfde opdracht Partij die niet bij dat deskundigenonderzoek was betrokken - Gevolg.
Het enkele feit dat de rechter in burgerlijke zaken zijn beslissing steunt op het
advies van een deskundige, waarvan de
opdracht geheel often dele samenvalt met
de opdracht die hem reeds in een andere
zaak was gegeven, houdt geen miskenning in van het recht van verdediging van
de partij die bij het andere deskundigenonderzoek niet was betrokken, noch schending van de artikelen 812, 965, 972, 973,
978 en 979 Ger.W., ook niet wanneer de
deskundige ingevolge die eerste opdracht
reeds advies heeft uitgebracht. (Artt. 962
en 963 Ger.W.)
28 april1995
432
7. - Tuchtzaken - Artt. 978 en 979
Ger. W. - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek.
De artt. 978 en _979 Ger.W., in zoverre
zij bepalen dat na aftoop van de verrichtingen de deskundigen kennis geven van
hun bevindingen aan de partijen, wier
opmerkingen zij aantekenen, en dat het
verslag de tegenwoordigheid van de partijen bij de verrichtingen, hun mondelinge

verklaringen en hun vorderingen vermeldt, zijn niet toepasselijk op de deskundigenonderzoeken die in een tuchtzaak
worden bevolen. (Artt. 2, 978 en 979 Ger.W.,
20, 24, § 1, en 25, § 4, Artsenwet.)
26 mei 1995
518
8. - Tuchtzaken - Niet contradictoir
deskundigenonderzoek - Gevolg.
Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt
noch art. 6.1 E.V.R.M. noch het recht van
verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter terechtzitting van de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken. (Artt. 6.1
E.V.R.M., 20, 24, § 1, en 25, § 4, Artsenwet.)
26 mei 1995
518
9. - Strafzaken - Betwist advies Aanvullende opdracht- Dezelfde deskundige- Wettigheid.
De rechter in strafzaken kiest vrij wie
hij als deskundige aanstelt; een in de zaak
reeds aangestelde deskundige, wiens advies
door de beklaagde wordt betwist, mag hij
met een aanvullende opdracht gelasten
zonder dat daardoor het recht van de
beklaagde op een eerlijke behandelingvan
zijnzaakwordtgeschonden. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
6juni 1995
567
10. - Strafzaken- CassatiemiddelNieuw middel - Psychiatrisch onderzoek
- Middel dat kritiek oefent op het verslag
- Middel niet overgelegd aan de feitenrechter - Ontvankelijkheid.
De eiser tot cassatie is niet ontvankelijk
om voor de eerste maal voor het Hof
kritiek uit te oefenen op het verslag van
het psychiatrisch onderzoek, met name op
de wijze waarop de psychiater-deskundige
zijn onderzoek heeft verricht.
22 augustus 1995
714
11. - Belastingzaken-Registratie (Recht
van) - Controleschatting - Recht van
verdediging - Begrip.
De artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg.,
betreffende de controleschatting van de
goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, worden geschonden door
het arrest dat beslist dat het contradictoir
karakter van de schatting niet is nageleefd en dat het recht van verdediging van
de tegenpartij is miskend, op grond dat de
deskundige heeft nagelaten rekening te
houden met leidinggevende feiten die deze
partij hem heeft toegestuurd, als antwoord op het voorverslag dat hij ter kennis van de partijen heeft gebracht en

-62waarbij hij hen verzocht hun eventuele
opmerkingen te doen kennen, en dat bijgevolg het schattingsverslag nietig verklaart. (Artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg.)
6 oktober 1995
851

DIEFSTAL EN AFPERSING
1. - Afpersing-Bedreiging-Begrip.
De bedreiging als bestanddeel van het
misdrijf afpersing kan bestaan in de sterke
morele dwang ten gevolge van het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad,
zijnde het door een onderaannemer niet
meer verkrijgen van onderaannemingsprojekten in de toekenning waarvan de dader
van de afpersing een mede-determinerende
rol speelde. (Art. 4 70 Sw.)
24 januari 1995
62
2. - Diefstal - Bestanddelen.
Voor het bestaan van het misdrijf diefstal is volgens artikel461 Sw. vereist dat
een zaak is weggenomen, dat die. wegneming bedrieglijk is en dat de weggenomen
zaak niet toebehoort aan diegene die ze
heeft weggenomen; niet wettig verantwoord is derhalve de beslissing die een
dader wegens diefstal veroordeelt na te
hebben vastgesteld dat hij er, ingevolge
betrapping op heterdaad, niet in geslaa:gd
is de met het oog op wegneming klaargelegde zaken inderdaad weg te nemen.
(Art. 461 Sw.)
22 maart 1995
330
3. - Bedrieglijke wegneming van andermans goed voor een kortstondig gebruik Begrip.
De rechter die de wegneming van een
wagen door een zoon ten nadele van diens
moeder niet als bedrieglijk beschouwt,
ofschoon hij vaststelt dat de zoon gehandeld heeft in afwezigheid en zonder voorkennis van de moeder, wetende dat hij
hierdoor tegen haar wil inging, maakt een
verkeerde toepassingvan art. 461, tweede
lid, Sw.
10 mei 1995
464
4. - Kwalificatie- Verzwarende omstandigheden - Gevolgen.
Tegenstrijdig is de beslissing die op strafrechtelijk gebied een veroordeling uitspreekt wegens diefstal door geweld of
bedreiging, gepleegd onder twee van de in
art. 4 71 Sw. vermelde omstandigheden,
en op civielrechtelijk gebied een deskundigenonderzoek beveelt met als opdracht
de graad van eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid en de aard van de blijvende letsels en hun · weerslag op het
algemeen welzijn en de beroepsactivi-

teiten van het slachtoffer te onderzoeken,
wat de mogelijkheid openlaat van het
bestaan van een door art. 4 73 Sw. bepaalde
verzwarende omstandigheid die niet in
het bewezen verklaarde misdrijf is
begrepen.
484
16 mei 1995

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. - Slijterijen van gegiste dranken Vergunningsrecht - Overtreding - Verjaring van de strafvordering - Burgerlijke
rechtsvordering - Ontdoken rechten Bevoegdheid van de strafrechter.
De rechtsvordering tot betaling van de
ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van dertig jaar,
zodat verjaring van de strafvordering voor
overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet
de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van
de strafvordering is de strafrechter bevoegd
om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering, op voorwaarde evenwel
dat de burgerlijke rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.
197
21 februari 1995

2. - Douane - Douaneambtenaar Onderzoek- Drager van goederen- Goederen - Documenten - Visitatie - Wettigheid.
Een douaneambtenaar die, naar aanleiding van een controle vaststelt dat iemand
poogde een pakje te verbergen, hem ervan
verdenkt goederen te vervoeren en dan
het pakje onderzoekt, treedt op binnen het
kader van zijn opdracht als hij, nadat is
gebleken dat het pakje alleen uit documenten bestond, kennis neemt van de inhoud
van die documenten. (Artt. 1, 10°, 182, § 1,
189 en 210, § 3, Douane- enAccijnzenwet.)
20 oktober 1995
910
3. - Fictief entrepot - Opneming van
goederen in de entrepotrekening - Ontoereikende borgtocht - Nog verschuldigde
douanerechten.
Zolang de ontvanger van douane de
borgtocht voor de betaling van de douanerechten op in een fictief entrepot opgeslagen goederen ontoereikend acht, is degene
die de douanerechten verschuldigd is niet
van die schuld bevrijd, ook al zijn die de
goederen opgenomen in de door de ontvanger gehouden entrepotrekening. (Art. 40
wet van 20 feb. 1978; artt. 69, § 2, en 268
Douane en Accijnzenwet; artt. 9 en 10
K.B. van 29 jan. 1979.)
10 november 1995
992
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DRUKPERS (POLITlE OVER DE)
1. - Drukpersmisdrijf- Hof van assisen
- Vragen aan de jury.
Wanneer het hofvan assisen uitspraak
doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de
voorzitter eerst aan de jury of degene die
voorgesteld wordt als de dader van het
misdrijf, dat werkelijk is en daarna ofhet
aan die persoon ten laste gelegde geschrift
een misdrijfinhoudt; het antwoord van de
jury op de eerste vraag houdt geen
vooroordeel in over het misdadig karakter
van het feit. (Art. 11 deer. van 20 juli
1831.)
10
4 januari 1995
2. - Drukpersmisdrijf- Laster-Reclameblad.
Laster verspreid door middel van een
gedrukt geschrift kan een drukpersmisdrijf zijn, dat tot de bevoegdheid van
het hof van assisen behoort. (Artt. 150
Gw., 443 en 444 Sw.)
7 februari 1995
144

DWANGSOM
1. - Bedrag per tijdseenheid- Begroting van maximumbedrqg.
De rechter die de dwangsom vaststelt
op een bedrag per tijdseenheid kan eveneens een bedrag bepalen waarboven geen
dwangsom meer verbeurd wordt. (Art. 1385ter
Ger.W.)
31 januari 1995
107
2. - Verjaring - Stuiting - Bevel tot
betaling - Verzet - Gevolgen.
Wanneer een bevel tot betaling de verjaring van de dwangsom stuit, duren de
gevolgen van de stuiting voort tijdens het
gehele geding dat volgt op een verzet dat
tegen dat bevel is ingesteld binnen de
termijn van zes maand. (Art. 1358octies
Ger.W. en 2244 B.W.)
7 december 1995
1096

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED
GRONDEN
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Echtscheiding op grond van bepaalde feiten
Voorlopige maatregelen

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

T.a.v. de echtgenoten
ALLERLEI

GRONDEN
1. - Gronden - Scheiding van tafel
en bed door onderlinge toestemming Vordering tot echtscheiding na vijf jaar.
De scheiding van tafel en bed, zelfs door
onderlinge toestemming, moet worden gelijkgesteld met de feitelijke scheiding die,
onder de bij art. 232 B.W. bepaalde voorwaarden, een van de echtgenoten de mogelijkheid biedt de echtscheiding te verkrijgen
na vijf jaar.
4 mei 1995
452

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
ECHTSCHEIDING OP GROND VANBEPAALDE
FElTEN

2. - Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grand .van bepaalde feiten Overspel - Vaststelling - Bewijsmiddel
- Echtscheiding op grand van grove belediging - Gevolg.
De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W.,
8.1 E.V.R.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen verhinderen niet
dat een proces-verbaal van vaststelling
van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt
voor een echtscheiding op grond van grove
beledigingen. (Artt. 229 en 231 B.W.)
19 oktober 1995
905
VOORLOPIGE MAATREGELEN

3. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud - Aard.
De onderhoudsbijdrage die tijdens een
geding tot echtscheiding door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
aan een echtgenoot persoonlijk wordt toegekend, is een uitvoeringswijze van de
plicht van hulpverlening die is opgelegd
aan ieder der echtgenoten. (Art. 213 B.W.;
1280 Ger.W.)
7 april 1995
392
4. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Inkomsten en lasten
-Begrip.
Uit de bepalingen van art. 221, eerste
lid, B.W. volgt niet dat de gezamenlijke
inkomsten van de echtgenoten gelijk onder
hen moeten worden verdeeld.
26juni1995
666
5. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Voorzitter van de
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rechtbank, rechtsprekend in kart gedingBevoegdheid - Vereisten.
Dringende noodzaak wordt vermoed en
de rechter in kort geding behoeft die dringende noodzaak niet te onderzoeken in
aile gevallen waarin hij bij de wet uitdrukkelijk wordt aangewezen om kennis te
nemen van problemen die zich tijdens
bepaalde procedures kunnen voordoen, met
name i.v.m. de voorlopige maatregelen in
een echtscheidingsgeding. (Art. 1280 Ger.W)
29juni 1995
694
6. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Uitkering tot onderhoud - Echtscheiding op vordering van
de onderhoudsgerechtigde echtgenoot definitief- Tegeneis tot echtscheiding- Geen
beslissing - Vordering tot voorlopige uitkering op grand van art. 301 B. W. Ontvankelijkheid.
De echtgenoot die, tijdens een op wederzijdse vordering ingesteld echtscheidingsgeding, als voorlopige maatregel een uitkering
tot onderhoud heeft gevorderd van de andere
echtgenoot, kan een vordering tot het verkrijgen van een voorlopige uitkering op
grond van artikel301 B.W_ instellen, wanneer tijdens het geding over de voorlopige
maatregelen de echtscheiding op zijn vordering definitief is geworden maar nog
geen uitspraak werd gedaan op de tegeneis tot echtscheiding van de andere echtgenoot. (Art_ 807 Ger.W)
21 december 1995
1155

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

7.- Gevolgent_a_v, depersonen-T.a.v.
de echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Aard van die uitkering.
De uitkering na echtscheiding, bedoeld
in art. 301 B.W, strekt niet enkel tot
levensonderhoud van de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, maar ook
tot vergoeding.
494
18 mei 1995
8. - Gevolgen t. a. v. de personen- T. a. v.
de echtgenoten - Uitkering na echtscheiding - Bedrag - Criteria.
Artikel 301 B.W wordt niet geschonden
door de rechter die, bij het toekennen van
een voorlopige uitkering na echtscheiding,
beslist dat de onderhoudsplichtige echtgenoot binnen de mate van zijn mogelijkheden aan de rechthebbende echtgenoot dezelfde levensstandaard dient te verlenen
als tijdens het gemeenschappelijk leven.
(Art. 301 B.W)
21 december 1995
1155

ALLERLEI
Allerlei- Huwelijk- Verstoting
- M arokkaanse beslissing- Echtgenoten
van Marokkaanse nationaliteit - Gevolgen - Gevolgen in Belgie - Voorwaarden
- Voorwaarden in Belgie - Recht van
verdediging.
Art. 570, tweede lid, 2°, Ger.W. wordt
geschonden door het arrest, dat vaststelt
dat de verstoten echtgenote, die net als
haar man van Marokkaanse nationaliteit
is, niet opgeroepen noch gehoord werd
tijdens de rechtspleging tot verstoting en
dat uitwerking toekent aan de beslissing
waarbij de Marokkaanse rechter bij de
akte van verstoting is opgetreden. (Art.
570, tweede lid, 2°, Ger.W)
11 december 1995
1101
9. -

ECONOMIE
Prijsreglementering- PrijsverhogingVoorafgaande aangifte - Verplichting Ministerieel besluit van 24 juni 1988 E.E.G.-Verdrag- Art; 30 ·~ 'Kwantitatieve beperking - Maatregel van gelijke
werking.
Een nationale prijsbeheersingsregeling
is te beschouwen als een - in art. 30
E.E.G.-Verdrag verboden- maatregel van
gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking, voor zover de afzet van uit een
andere Lid-Staat herkomstige ingevoerde
produkten daardoor onmogelijk ofmoeilijker wordt dan die van nationale produkten, dan wel voor zover zij leidt tot een
begunstiging van de afzet van nationale
prpdukten ten koste van de ingevoerde
produkten; ook al is een zonder onderscheid voor nationale en ingevoerde prpdukten geldende prijsstop, zoals die ingevoerd bij het M.B. van 24 juni 1988 dat
de aangifte van prijsverhogingen voorschrijft, op zichzelf niet als een maatregel
van gelijke werking als een kwantitatieve
beperking te beschouwen, toch kan hij
zulk een effect sorteren wanneer de prijzen liggen op een niveau dat de afzet der
ingevoerde produkten onmogelijk maakt
ofmeer bemoeilijkt dan-de afzet van nationale produkten. (Art. 30 E.E.G.-Verdrag.)
114
1 februari 1995

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK
Beslissing - Openbaarheid - Voorwaarde.
Het voorschrift uit art. 149 Gw. 1994,
volgens hetwelk de vonnissen in openbare
terechtzittingworden uitgesproken, is aileen

···l

-~~:::-:->
·------

--

-65rechtens toepasselijk op de rechtbanken,
in de zin die aan dat woord is gegeven in
de artt. 144 en 145 Gw., d.i. op de rechtbanken van de Rechterlijke Macht; het is
op een tuchtgerecht enkel toepasselijk als
een bijzondere bepaling zulks voorschrijft,
wat niet het geval is met de raden van
beroep van de Orde van Geneesheren.
(Art. 149 Gecoiird. Gw. 17 feb. 1994; art.
24, § _1, derde lid, K.B. nr. 79 van 10 nov.
1967.)
184
16 februari 1995

ERFENISSEN

wijdte van art. 17.2 van de Zesde Richtlijn
77/388 E.G. Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting
(Gemeenschappelijk stelsel van belasting
over de toegevoede waarde : uniforme grandslag), verzoekt het Hof, in de regel, het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen daarover bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen.
(Art. 177 E.G.-Verdrag; art. 45, § 1, W.B.T.W;
artt. 1 en 2 K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969.)
10 februari 1995
162

3. - Prejudiciele geschillen -Art. 177
E.E.G.-Verdrag- Verdrag- Handelingen verricht door de instellingen - Bepaling - Uitlegging - Vraag - Uitlegging
noodzakelijk om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken - H. V.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling
van het E.E.G.-Verdrag of van een door de
instellingen van de Gemeenschap verrichte handeling, zoals artikel69, § 4, van
de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van
14 juni 1971, noodzakelijk is om een uitspraak van het Hofvan Cassatie mogelijk
EUROPESE UNIE
te maken, in casu in een zaak waar de
vraag rijst of die bepaling de voorwaarde
PREJUDICIELE GESCHILLEN
oplegt dat gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden in Belgie moeten zijn
VERDRAGSBEPALINGEN
uitgeoefend voor de handhaving en voor
Beginsels
het verkrijgen van de hoedanigheid van
Beleid
gerechtigde op werkloosheidsuitkering dan
wel aileen voor de handhaving van die
PREJUDICIELE GESCHILLEN
hoedanigheid en niet voor het verkrijgen
1. - Prejudiciele geschillen- E.E.G.- ervan, wendt het Hof zich, in de regel, tot
Verdrag- Art. 177- Uitlegging- Hof het Hofvan Justitie opdat dit bij wijze van
van Cassatie - Verplichting tot het stellen prejudiciele beslissing uitspraak doet. (Art.
177 E.E.G.-Verdrag.)
van een prejudiciele vraag - Grenzen.
15 mei 1995
478
Wanneer een vraag om uitlegging van
het E.E.G.-Verdrag dezelfde is als de vraag
4. - Predjudiciele geschillen -Art. 177
waarover het Hofvan Justitie E.E.G. een E. E. G.-Verdrag - Verdrag - Handelinbeslissing van uitlegging heeft gewezen, gen verricht door de instellingen - Bepabehoeven de nationale rechterlijke instan-. ling- Uitlegging- Uitlegging noodzakelijk
ties waarvan de beslissingen volgens het om een uitspraak van het Hof mogelijk te
nationale recht niet vatbaar zijn voor enige maken - Geen verplichting voor het Hof
voorziening, zich niet opnieuw, bij wijze van Cassatie om zich tot het H.v.J. te
van een prejudiciele vraag, voor uitleg- wenden - Voorwaarde.
ging tot het Hofvan Justitie te wenden, op
Wanneer een vraag om uitlegging van
voorwaarde evenwel dat zij zich in hun
beslissing naar die uitlegging gedragen. het E.E.G.-Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
114 dezelfde is als waarover het H.v.J. o.m.
1 februari 1995
reeds een uitleggingsbeslissing heeft gewe2. - Predjudiciele geschillen- Art. 177 zen, behoeven de nationaJe rechterlijke
E. G.- Verdrag- Bepalingen van een Richt- instanties, waarvan de beslissingen vollijn E.G.-Raad- Vraag om uitlegging.
gens het nationale recht niet vatbaar zijn
Wanneer voor het Hof van Cassatie een voor hoger beroep, zich niet opnieuw, bij
vraag rijst in verband met de uitlegging wege van een prejudiciele vraag, voor uitvan een bepaling van een richtlijn van de legging tot het H.v.J. te wenden, op voorRaad, met name de vraag naar de draag- waarde echter dat zij zich bij die uitleggings-

Natuurlijk kind - Erfrechten van de
naaste verwanten -Artt. 765 en 766 (oud)
B. W.- Verenigbaarheid met art. 8.1 j" 14
E.V.R.M.
Art. 8.1 t 14 E.V.R.M. staat er niet aan
in de weg dat de vroegere artt. 765 en 766
B.W. nog worden toegepast op nalatenschappen die opengevallen zijn v66r 13
juni 1979.
387
7 april 1995

-66beslissing aansluiten. (Art. 177 E.E.G.Ve:cdrag, goedgekeurd bij de wet van 2
dec. 1957.) (lmpliciet.)
855
6 oktober 1995
5. - Prejudiciele geschillen - Beslissing van het Hof van Justitie - Verplichting van de nationale rechter.
Wanneer de nationale rechter een prejudiciele vraag heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de uitlegging
van een door een instelling van de Europese Unie verrichte handeling, is hij door
die uitlegging gebonden. (Art. 177 E.E.G.Verdrag.)
24 november 1995
1034

VERDRAGSBEPALINGEN
BEGINSELS

6. - Verdragsbepalingen - Beginsels
- E.E. G.- Verdrag -Art. 30 - Kwantitatieve beperking - Maatregel van gelijke
werking - Prijsverhoging - Voorafgaande aangifte - Verplichting - Ministerieel besluit van 24 juni 1988.
Een nationale prijsbeheersingsregeling
is te beschouwen als een - in art. 30
E.E.G.-Verdragverboden-maatregel van
gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking, voor zover de afzet van uit een
andere Lid-Staat herkomstige ingevoerde
produkten daardoor onmogelijk ofmoeilijker wordt dan die van nationale produkten, dan wel voor zover zij leidt tot een
begunstiging van de afzet van nationale
produkten ten koste van de ingevoerde
produkten; ook al is een zonder onderscheid voor nationale en ingevoerde produkten geldende prijsstop, zoals die ingevoerd bij het M.B. van 24 juni 1988 dat
de aangifte van prijsverhogingen voorschrijft, op zichzelf niet als een maatregel
van gelijke werking als een kwantitatieve
beperking te beschouwen, tach kan hij
zulk een effect sorteren wanneer de prijzen liggen op een niveau dat de afzet der
ingevoerde produkten onmogelijk maakt
of meer bemoeilijkt dan de afzet van nationale produkten. (Art. 30 E.E.G.-Verdrag.)
114
1 februari 1995
BELEID

7. - Verdragsbepalingen - Beleid Mededinging - Ondernemingen - Verkoop - Motorvoertuigen - Concessie van
alleenverkoop voor onbepaalde tijd- Eenzijdige beeindiging - Billijke vergoeding.
E.E.G.-verordening nr. 123/85 van de
Commissie van 12 dec. 1984 betreffende
de toepassingvan art. 85, derde lid, E.E.G.-

Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen
verbiedt de rechter niet om op grand van
zijn nationale wet de billijke vergoeding
vast te stellen waarop ieder van de partijen bij de voor onbepaalde tijd gesloten
overeenkomst van alleenverkoop aanspraak kan maken bij eenzijdige beeindiging van die overeenkomst. (Art. 5.2.2
E.E.G.-verordening nr. 123/85 van 12 dec.
1984; artt. 2 en 6 wet 27 juli 1961.)
6 oktober 1995
855

F
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS·
AKKOORD EN GERECHTELIJK AK·
KOORD
BEVOEGDHEID
RECHTSPLEGING
GEVOLGEN(PERSONEN,GOEDEREN,VERBINTENISSEN)
ALLERLEI

BEVOEGDHEID
1. - Bevoegdheid - Faillissement Curator - Beheersfout.
De rechtbank van koophandel is bevoegd
om kennis te nemen van een geschil met
betrekking tot de aansprakelijkheid van
de curatoren op grand van een beheersfout in de uitoefening van hun opdracht,
daar dit geschil rechtstreeks uit het faillissement onstaat en de gegevens voor de
oplossing ervan zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het
faillissement beheerst. (Art. 57 4, 2°,
Ger.W.)
160
10 februari 1995
2. - Bevoegdheid- Rechtbank van koophandel- Volstrekte bevoegdheid- Schuldvordering- Aard- Opname in het passief.
Hoewel de krachtens het gemene recht
materieel bevoegde rechtbank kennis neemt
van het bestaan en het bedrag van de
tegen een gefailleerde schuldenaar aangevoerde schuldvordering, kan aileen de rechtbank van koophandel kennis nemen van
de opname van de schuldvordering in het
passiefvan het faillissement en bepalen of
de met die schuldvorderingverbonden schuld,
een schuld van of in de boedel is. (Art. 574,
2°, Ger.W.)
8 december 1995
1099
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RECHTSPLEGING
3. - Rechtspleging- Ambtshalve faillietverklaring -Recht van verdediging Vereisten - Uitzonderlijke spoed- Beoordeling.
Het recht van verdediging vereist bij
een ambtshalve faillietverklaring ofWel
dat de schuldenaar voor de behandeling
van de zaak wordt opgeroepen ofWel dat
de rechter de redenen van uitzonderlijke
spoed geeft waarom hij de schuldenaar
niet oproept; die omstandigheden van uitzonderlijke spoed kunnen enkel worden
aangewezen en beoordeeld door de rechter
die het faillissement uitspreekt. (Art. 442
Faillissementswet.)
9 februari 1995
153
4. - Rechtspleging- Ambtshalve faillietverklaring - Verzet - Gevolgen.
Het verzet tegen het vonnis van faillietverklaring heeft niet tot gevolg dat dit
vonnis vervalt, zodat, in zoverre het verzet ongegrond wordt verklaard, de oorspronkelijke beslissing wordt gehandhaafd
met inbegrip van de nietigheden waardoor zij is aangetast. (Art. 4 73 Faillissementswet.)
!;l februari 1995
153
5. - Rechtspleging- Aangifte van schuldvordering - Gevolg - Ingebrekestelling
- Interesten - Moratoire interesten Gefailleerde.
De aangifte van de gewone schuldvordering in het passief van de failliete hoedel staat gelijk met een aan de schuldenaar
gerichte aanmaning tot betaling; zij doet
de moratoire interesten lopen ten aanzien
van de schuldenaar. (Art. 1254 B.W.; artt.
451 en 452 W.Kh.)
16 februari 1995
181
6. - Rechtspleging - Curator van het
faillissement - Machten - Begrip.
Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde, krachtens art. 444 W.Kh., het beheer over al
zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij de wet bepaalde
machten uitoefent in het belang zowel van
de gezamenlijke schuldeisers als van de
gefailleerde. (Art. 444 W.Kh.)
16 februari 1995
181
7. ·- Rechtspleging- FaillissementCurator - Algemene opdracht.
De algemene opdracht van de curator
bestaat erin de activa van de gefailleerde
te gelde te maken en het opgebrachte geld
te verdelen.
24 7
2 maart 1995

8. - Rechtspleging- FaillissementVordering in rechte - Vordering van de
curator - Draagwijdte.
De curator van een faillissement die
namens de massa in rechte optreedt, oefent
de gemeenschappelijke rechten van aile
schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samengevoegd.
24 7
2 maart 1995
9. - Rechtspleging- FaillissementVordering in rechte - Vordering van de
curator - Voorwerp -· Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers - Begrip.
Gemeenschappelijke rechten van aile
schuldeisers zijn de rechten, die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de
fout van wie ook, waardoor het passief
van het faillissement vermeerderd of het
actief ervan verminderd wordt.
24 7
2 maart 1995
10. - Rechtspleging - Ophouden van
betalen - Tijdstip - Bepaling - Tussenkomst- Vrijwillige tussenkomst- Agressieve vrijwillige tussenkomst - Termijn.
Geen verzoek, zelfs als het is ingesteld
bij een verzoekschrift tot agressieve vrijwillige tussenkomst, strekkend tot het
bepalen van het ophouden van betalen op
een ander tijdstip dan datgene dat blijkt
uit het vonnis van faillietverklaring of uit
een later vonnis, is ontvankelijk na de dag
die vastgesteld is voor het afsluiten van
het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen, onder voorbehoud van het
rechtsmiddel van verzet dat bij artikel
473 Kh. aan de belanghebbende is toegekend. (Artt. 442, vijfde lid, en 473, Kh.;
artt. 15, 812 en 813 Ger.W.)
572
8 juni 1995
11. - Rechtspleging- Ambtshalve faillietverklaring - Oproeping en onderzoek
- Uitspraak over faillissement - Onpartijdige rechter.
De opdracht van de rechtbank van koophandel om .ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet te verklaren
houdt in dat de rechtbank het initiatief
mag nemen de betrokkenen op te roepen
en zelf te onderzoeken of aan de vereisten
voor een faillietverklaring is voldaan; uit
de enkele omstandigheid dat de rechter,
voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een
oproeping wel nodig is, kan niet worden
afgeleid dat die rechter niet de vereiste
onpartijdigheid aan de dag zou leggen om
over het faillissement uitspraak te doen.
(Art. 442 Faillissementswet.)
21 september 1995
806

-6812. - Rechtspleging- Failliete boedel
- Onroerend goed - Verkoop - Verkoop uit de hand - Machtiging -;-.Betwisting - Curator over het fmlhssement - Gefailleerde - Koper - Tussenkomst - Voorwaardelijke hoper die vrijwillig tussenkomt - Onsplitsbaarheid
(geschil).
Wanneer de curator aan de rechtbank
van koophandel de machtiging vraagt tot
verkoop uit de hand van een tot de failliete boedel behorend onroerend goed waarvoor een voorlopige verkoopovereenkomst
is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat die machtiging wordt verkregen, die vordering van ~e curator door de
gefailleerde wordt betw1st en de voorwaardelijke koper vrijwillig in de zaak tussenkomt om het verzoek van de curator te
steunen, is het geschil onsplitsbaar tussen de curator over het faillissement, de
gefailleerde en de voorwaardelijke koper;
een gezamenlijke tenuitvoerlegging van
de afzonderlijke beslissingen waartoe het
geschil aanleiding zou geven, zou immers
materieel onmogelijk zijn. (Artt. 31 en
199ter Ger.W.)
6 oktober 1995
859
13. - Rechtspleging - Faillissement
- Vennootschap onder firma - ilerzet en
hager beroep van de vennoten - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Wanneer de rechtbank van koophandel
het faillissement van een vennootschap
onder firma heeft uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard,
de vennootschap tegen die beslissing geen
rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun rechtsmiddelen niet tegen de
vennootschap hebben gericht noch tegen
de beslissing tot faillietverklaring van de
vennootschap, zijn de rechtsmiddelen van
de vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk, op grond dat
een gelijktijdige tenuitvoerlegging van de
faillietverklaring van de vennootschap en
van een beslissing tot intrekking van de
faillietverklaring van de vennoten onmogelijk is. (Art. 1053 Ger.W.)
15 december 1995
1129

GEVOLGEN (PERSONEN,GOEDEREN,
VERBINTENISSEN)
14. - Gevolgen (personen, goederen,
verbintenissen) - Faillissement -Burgerlijke-partijstelling tegen een gefailleerde
- Gevolgen.
De bij een inbreuk op de strafwet benadeelde partij mag zich tegen een gefail-

leerde burgerlijke partij stellen, doch
bij afwezigheid van de curator is het vonnis niet tegenstelbaar aan de massa.
(Artt. 4 V.T.Sv., 444 en 452 Faillissementswet.)
75
25 januari 1995
15. - Gevolgen (personen, goederen,
verbintenissen) - Goederen - Curator
van het faillissement - Machten - Begrip.
Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde, krachtens art. 444 W.Kh., het beheer over al
zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij de wet bepaalde
machten uitoefent in het belang zowel van
de gezamenlijke schuldeisers als van de
gefailleerde. (Art. 444 W.Kh.)
16 februari 1995
181
16. - Gevolgen (personen, goederen,
verbintenissen) - Betaling- Toerekening
- Interesten.
De in art. 1254 B.W. vervatte regels
m.b.t. de toerekening van de betalingen
zijn niet van toepassing wrumeer de gedane
betaling wegens haar aard zelf elke toerekening uitsluit; dat is het geval wanneer
de curator, ter vere:ffening van een faillissement, het actief tussen de schuldeisers
verdeeld heeft door de hoofdsom van de
schuldvordering te betalen met uitsluiting van de interesten van na de faillietverklaring, en de schuldeiser na de beeindiging van het faillissement van de schuldenaar de betaling van die interesten vordert. (Art. 1254 B.W.; artt. 451 en 452
W.Kh.)
16 februari 1995
181

ALLERLEI
17. - Allerlei- Schuld van de boedel
-Begrip.
Geen schuld van de boedel is de schuld
die niet voortvloeit uit een door de curator
voor het beheer van de boedel aangegane
verbintenis,. maar uit de toepassing van
de artt. 4 77 of 528 W.Kh. m.b.t. de tegeldemaking van de activa van de gefailleerde
en van art. 10, eerste lid, 4°, K.B. nr. 3 van
10 december 1969, krachtens hetwelk de
herziening van de aftrek van de belasting
op een bedrijfsmiddel moet worden verricht wanneer het ophoudt in de onderneming te bestaan. (Artt. 8 en 9, Hypotheekwet;
art. 184, Vennootschappenwet; artt. 451
en 561 W.Kh; algemeen rechtsbeginsel
inzake gelijkheid der schuldeisers.)
30 maart 1995
362
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G
GEESTRIJKE DRANKEN
Slijterijen van gegiste dranken - Vergunningsrecht- Overtreding- Verjaring
van de strafvordering- Burgerlijke rechtsvordering- Ontdoken rechten- Bevoegdheid van de strafrechter.
De rechtsvordering tot betaling van de
ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van dertig jaar,
zodat verj aring van de strafvordering voor
overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet
de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van
de strafvordering is de strafrechter bevoegd
om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering, op voorwaarde evenwel
dat de burgerlijke rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.
21 februari 1995
197

GEMEENSCHAP EN GEWEST
1. - Overneming van de verplichtingen van de Staat door gemeenschappen en
gewesten - Schulden - Verplichtingen
die ten laste van de Staat blijven - Voorwaarden.
Krachtens art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en
gewesten, blijft de Staat, wat andere uitgaven betreft dan die welke beoogd worden in de leden 2, 3 en 4, eveneens gebonden
door de op 31 december 1988 bestaande
verplichtingen, hetzij wanneer de betaling ervan op die datum verschuldigd is
als het gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet
voorgelegd worden, hetzij door de andere
schulden, wanneer ze vaststaan en de
betaling ervan op regelmatige wijze werd
aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten en reglementen.
26 januari 1995
82
2. - Overneming van de verplichtingen van de staat door gemeenschappen en
gewesten - Schulden - Verplichtingen
die ten laste van de Staat blijven - Betaling van de schuld - Regelmatige aanvraag - Begrip.
De betaling van een schuld wordt slechts
op regelmatige wijze aangevraagd in de
zin van art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere
wet 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, als dat gebeurt overeenkomstig de

regels betreffende de boekhouding van de
Staat, de overeenkomsten met de overheid, de subsidies, de toekenning van toelagen en regels van dezelfde aard, maar
niet als de aanvraag geschiedt bij dagvaarding voor de rechter, in het bijzonder
wanneer de vordering gegrond is, ofwel op
de regels betreffende de terugvordering
van het onverschuldigd betaalde, ofwel op
de regels betreffende de aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
82
26 januari 1995
3. - Lasten van de Belgische Staat Lasten overgenomen door het gewest Voorwaarden - Ministerieel comite voor
Vlaamse aangelegenheden - Ministerieel
comite voor het Vlaams Gewest- Beraadslaging - Overleg.
Het Vlaamse Gewest is krachtens art. 1
van de wet van 5 maart 1984 aileen gehouden tot de lasten die voortvloeien uit beslissingen ofverbintenissen die vanaf 1januari
1975, in de aangelegenheden bedoeld in
art. 6, § 1, van de bijzondere wet tot
hervorming der insteilingen van 8 augustus 1980 zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van het ministerieel
comite voor Vlaamse aangelegenheden en
van het ministerieel comite voor het Vlaamse
Gewest, ingesteld door de wet van 1 augustus 1974; die wetsbepaling vereist dat er
tussen de leden van het comite overleg
werd gepleegd maar niet dat het comite
eenparig heeft beslist. (Art. 1 wet 5 maart
1984.)
213
24 februari 1995

4. - Rechtsopvolging- Overname van
rechten en verplichtingen- Overgedragen
goederen - Hangende gerechtelijke procedures - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
De gemeenschappen en gewesten hebben sedert 1 januari 1989 de rechten en
verplichtingen overgenomen betreffende
de hen overgedragen goederen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen
verbonden aan hangende en toekomstige
gerechtelijke procedures (artt. 57, § 5,
eerste lid, en 82 Financieringswet 1989);
het Vlaamse Gewest kan derhalve rechtsgeldig hoger beroep instellen niettegenstaande dat aileen de Belgische Staat na 1
januari 1989 voor de eerste rechter is
verschenen.
289
9 maart 1995
5. - Rechtsopvolging in de rechten en
verplichtingen van de Staat - Hangende
en toekomstige gerechtelijke procedures Jeugdbescherming.

-70De gemeenschappen zijn bevoegd voor
de jeugdbescherming en nemen de rechten en verplichtingen van de Staat over,
met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en
toekomstige gerechtelijke procedures. (Art.
5, § 1, II, 6°, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980,
gew. bij de wet van 8 aug. 1988 en art. 61,
§ 1, Bijzondere wet van 16 jan. 1989.)
313
16 maart 1995

is veroordeeld tot uitvoering van verplichtingen welke door het Waalse Gewest van rechtswege waren overgenomen, heeft de hoedanigheid om tegen
die veroordeling beroep in te stellen en
heeft tevens belang bij het betwisten van
de wettelijkbeid ervan voor het appelgerecht. (Artt. 17, 18 en 1050 Ger.W.; artt.
57, § 5, eerste lid, en 61, § 1, bijz. wet 16
jan. 1989.)
20 oktober 1995
907

6. - Rechtsopvolging in de rechten en
verplichtingen van de Staat - Dagvaarding.
Art. 705 Ger.W. regelt de verhoudingen
tussen de ministeriele departementen van
de Staat en heeft geen betrekking op de
rechtsopvolging van de gemeenschappen
en gewesten in de rechten en verplichtingen van de Staat.
16 maart 1995
313

10. - Overneming van de verplichtingen van de Staat door gemeenschappen en
gewesten - Schulden - Verschuldigde
betaling.
Krachtens artikel 61, § 1, lid 6, Bijzondere Financieringswet 1989, blijft de Staat
gebonden door de op 31 december 1988
bestaande verplichtingen wanneer de betaling ervan op die datum verschuldigd is en
het gaat om vaste uitgaven of om uitgaven
waarvoor geen betalingsaanvraag moet
worden overgelegd; als evenwel een vordering tot teruggave van gelden die op
grond van een nietig verklaarde reglementering werden betaald, aan een rechtbank
is onderworpen, het gerecht daarover nog
geen uitspraak heeft gedaan en het bestuur
de gegrondheid van de vordering betwist,
is er geen betaling verschuldigd in de zin
van voormeld artikel van de Financieringswet.
2 november 1995
951

7. - Vertegenwoordiging in rechte Rechtstreekse dagvaarding voor het strafgerecht - Delegatie van bevoegdheid.
De Executieve vertegenwoordigt de gemeenschap of het gewest in rechte; de rechtstreekse dagvaarding van de verdachte
voor het strafgerecht door de gemeenschap of het gewest wordt namens de
Executieve uitgebracht ten verzoeke van
het door deze aangewezen lid. (Wet van 8
aug. 1980 tot hervorming der instellingen.)
553
31 mei 1995
8. - Opvolging van de Staat- Veroordeling van de Staat - Onwettigheid Hoger beroep - Beslissing van de appelrechter - Niet-ontvankelijkheid - Cassatieberoep- Cassatieberoep van de Staat
- Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep waarbij de Belgische Staat, die na 1 januari
1989 door de rechtbank van eerste aanleg
is veroordeeld tot uitvoering van verplichtingen welke door het Waalse Gewest van
rechtswege waren overgenomen, het arrest
bestrijdt dat zijn hoger beroep tegen dat
veroordelend vonnis niet ontvankelijk verklaart. (Artt. 17, 18 en 1073 Ger.W.; artt.
57, § 5, eerste lid, en 61, § 1, bijz. wet 16
jan. 1989.)
20 oktober 1995
907
9. - Opvolging van de Staat- Yeroordeling van de Staat - Onwettigheid Hoger beroep van de Staat - Ontvankelijkheid.
De Belgische Staat, die na 1 januari
1989 door de rechtbank van eerste aanleg

GEMEENTE
1. - Personeel - Pensioen - Burgerlijk pensioen - Rustpensioen - Berekening - Vereffening - Begrip.
Art. 19 K.B. betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel is impliciet opgeheven. (Art. 8, § 1, wet 21 juli
1844; art. 67, 1 o, wet 21 mei 1991; art. 156
Nieuwe Gemeentewet; art. 19 K.B. 26
december 1938.)
131
6 februari 1995
2. - Verordeningen
Prostitutie Aanvullende maatregelen - Zich overleveren aan ontucht - Begrip.
Door de gemeenteraden kunnen verordeningen tot aanvulling van de wet van
21 augustus 1948 tot afscha:ffing van de
o:fficiele reglementering van de prostitutie
worden vastgesteld, indien zij tot doel
hebben de openbare zedelijkheid en de
openbare rust te verzekeren. (Art. 121
nieuwe Gemeentewet.)
240
28 februari 1995
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GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECHTSPLEGING

RECHTSPLEGING
1. - Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Hoger beroep - Vorm Appelverzoekschrift- Geen betekening aan
de belastingschuldige - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het beroep van de
gemeente tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake gemeentebelastingen, wanneer het appelverzoekschrift niet
aan de belastingschuldige is betekend.
[Wet van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, art. 8,
tweede lid, W.I.B. (1964), art. 279.]
379
6 april 1995
2. - Rechtspleging - Cassatieberoep
- Gemeentebelastingen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging Beslissing van de bestendige deputatie.
Cassatieberoep tegen een beslissing, waar-bij de bestendige deputatie van een provincieraad inzake gemeentebelastingen uitspraak
doet op een vordering waarvan de waarde
geen 10.000 frank bedraagt, moet op straffe
van verval worden ingesteld door afgifte
ter griffie van de provincie van een tot het
Hof van Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschri:ft, alsmede van het exploot
van betekening, binnen drie maanden te
rekenen van de door de provinciegriffier
bij een ter post aangetekend schrijven
gedane kennisgeving van de beslissing
van de bestendige deputatie. (Art. 7, tweede
lid, wet 23 dec, 1986; art. 38, eerste en
tweede lid, W.I.B.)
8juni 1995
578

GENEESKUNDE
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
BEROEPSORDEN - ZIE OOK: ARTS

UITOEFENING
VAN DE GENEESKUNDE
1. - Uitoefening van de geneeskunde
- Onwettige handeling niet nader bepaald
bij koninklijk besluit.
De omstandigheid dat de Koning de als
onwettige uitoefening van de geneeskunde of de artsenijbereidkunde beschouwde
handelingen nader kan bepalen verbiedt

de rechter niet een veroordeling te gronden op schending van de artt. 2, § 1, of 4,
§ 1, Geneeskundewet, ook werden voormelde handelingen niet nader bepaald.
10 oktober 1995
867

BEROEPSORDEN
ZIE OOK: ARTS
2. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Behandeling
- Openbaarheid- Geneesheer- Behandeling met gesloten deuren - Vaststelling
- Ontbreken van vaststelling- Cassatiemiddel - Nieuw middel.
De verdachte geneesheer, die gevraagd
en verkregen heeft dat de behandeling
van de zaak voor de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren met gesloten
deuren zou geschieden kan in zijn middel
voor het Hof niet aanvoeren dat noch het
proces-verbaal van een van de terechtzittingen noch enig ander stuk van de rechtspleging uitdrukkelijk vaststelt dat de terechtzitting met gesloten deuren is gehouden,
als hij zulks niet heeft aangevoerd voor de
raad van beroep.
184
16 februari 1995
3. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - BeslissingOpenbaarheid- Grondwet (1994) - Toepasselijkheid.
Het voorschrift uit art. 149 Gw. 1994,
volgens hetwelk de vonnissen in openbare
terechtzittingworden uitgesproken, is aileen
rechtens toepasselijk op de rechtbanken,
in de zin die aan dat woord is gegeven in
de artt. 144 en 145 Gw., d.i. op de rechtbanken van de Rechterlijke Macht; het is
op een tuchtgerecht enkel toepasselijk als
een bijzondere bepaling zulks voorschrijft,
wat niet het geval is met de raden van
beroep van de Orde van Geneesheren.
(Art. 149 Gecoord. Gw. 17 feb. 1994; art.
24, § 1, derde lid, K.B. nr. 79 van 10 nov.
1967.)
184
16 februari 1995
4. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - BeslissingOpenbaarheid - Begrip - Geneesheer Behandeling met gesloten deuren.
De beslissing van de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren wordt met
gesloten deuren uitgesproken, wanneer
de verdachte geneesheer uitdrukkelijk de
openbaarheid verzaakt heeft. (Art. 24, § 1,
derde lid, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967.)
184
16 februari 1995
5. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Behandeling

-72- Beslissing- Openbaarheid - Rechten
van de mens - Toepasselijkheid.
Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak zoals
die is vastgesteld bij art. 6.1 E.V.R.M. kan
worden afgeweken, als zulks de wil is van
de betrokkene en wanneer deze vrijwillig
en ondubbelzinnig van die openbaarheid
afziet en zulks verenigbaar is met het
nationale recht; dat geval doet zich voor
wanneer de verdachte geneesheer verschijnt voor de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 24, § 1, derde lid, K.B. nr. 79 van 10
nov. 1967.)
·
16 februari ·1995
184
6. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Artt. 978 en 979
Ger. W - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek.
De artt. 978 en 979 Ger.W., in zoverre
zij bepalen dat na afloop van de verrichtingen de deskundigen kennis geven van
hun bevindingen aan de partijen, wier
opmerkingen zij aantekenen, en dat het
verslag de tegenwoordigheid van de partijen bij de verrichtingen, hun mondelinge
verklaringen en hun vorderingen vermeldt, zijn niet toepasselijk op de deskundigenonderzoeken die in een tuchtzaak
worden bevolen. (Artt. 2, 978 en 979 Ger.W.,
20, 24, § 1, en 25, § 4, Artsenwet.)
518
26 mei 1995
7. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Recht van verdediging - Niet contradictoir deskundigenonderzoek.
Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt
noch art. 6.1 E.V.R.M. noch het recht van
verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter terechtzitting van de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken. (Artt. 6.1
E.V.R.M., 20, 24, § 1, en 25, § 4, Artsenwet.)
26 mei 1995
518
8. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Openbaarheid van de behandeling en van de uitspraak
- Afwijking.
Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak door
de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren kan worden afgeweken indien
dit de wil is van de arts en wanneer deze
vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is
met het nationale recht. (Art. 6.1 E.V.R.M.;

art. 24, § 1, derde lid, Artsenwet, gew. wet
13 maart 1985.)
811
21 september 1995
9. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Beslissing ondertekend door voorzitter en secretaris.
Uit de omstandigheid dat aileen de voorzitter en de secretaris een beslissing van
de provinciale raad van de Orde van Geneesheren hebben ondertekend, volgt niet dat
die beslissing nietig is. (Artt. 8 en 10 K.B.
6 feb. 1970 tot regeling en organisatie van
de werking der raden van de Orde der
Geneesheren.)
811
21 september 1995

GERECHTSDEURWAARDER
1. - Betekening - Rechtspersoon
Maatschappelijke of administratieve zetel
- Aangestelde.
Rechtsgeldig is de betekening die de
gerechtsdeurwaarder aan de maatschappelijke of administratieve zetel van een
rechtspersoon doet door het ter hand stellen van een afschrift aan diens aangestelde, nu de overgelegde stukken betre:ffende de hoedanigheid van deze laatste die vaststelling van de gerechtsdeurwaarder niet tegenspreken. (Art. 35
Ger.W.)
27 januari 1995
95
2. - Lastgeving - Indeplaatsstelling
- Advocaat - Aansprakelijkheid.
De in art. 1994, eerste lid, B.W. bedoelde
indeplaatsstelling waarbij de lasthebber
in bepaalde gevallen aansprakelijk is voor
hem die hij bij de uitvoering van zijn
opdracht in de plaats heeft gesteld, houdt
in dat de indeplaatsgestelde de opdracht
van de oorspronkelijke lasthebber geheel
of gedeeltelijk uitvoert; een gerechtsdeurwaarder die op verzoek van een advocaat
een handeling van zijn ambt uitoefent in
de zin van art. 516 Ger.W., voert een
opdracht uit die riiet aan de advocaat was
toevertrouwd.
1094
7 december 1995

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Procedure in cassatie
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
Procedure in cassatie

73-

BURGERLIJKE ZAKEN
PROCEDURE IN CASSATIE

1. - Burgerlijke zaken -Procedure in
cassatie - Sociale zekerheid - Werkloosheid- Bijzondere bijdrage - BetalingRechtsvordering - Verjaring - Termijn
- Duur - Betwisting.
Wanneer het Hof, nadat het een cassatieberoep van de R.V.A. ontvankelijk heeft
verklaard, een beslissing vernietigt op een
betwisting inzake de duur van de verjaringstermijn van de rechtsvordering van
die instelling tot betaling van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid inzake
werkloosheidsverzekering, houdt het de
kosten aan totdat hierover door de feitenrechter is beslist.
274
6 maart 1995
2. - Burgerlijke zaken - Procedure in
cassatie- Maatschappelijk welzijn- Vreemdeling - Belgische Staat - Cassatieberoep - Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie, op het
cassatieberoep van de Belgische Staat, minister van Sociale Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, een beslissing vernietigt
op een vordering inzake het recht op dienstverlening, ingesteld door een vreemdeling
die zich als vluchteling heeft opgegeven en
aan wie een definitiefbevel om hetland te
verlaten is betekend, veroordeelt het Hof
bet O.C.M.W. in de kosten van bet cassatiegeding. (Artt. 5SO, so, d, 1017, tweede lid,
en 1111, vierde lid, Ger.W.)
4 september 1995
734
3. - Burgerlijke zaken - Procedure in
cassatie - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering Verstrekkingen - Rechten - Betwisting
- Verzekeringsinstelling - Cassatieberoep - Zorgverstrekker.
Wanneer het Hof een beslissing inzake
de rechten op de verstrekking van de
ziektekostenverzekering, op het cassatieberoep van de verzekeringsinstelling tegen
de zorgverstrekker, vemietigt, houdt bet
de kosten van het cassatiegeding aan.
(Art. 1111, derde lid, Ger.W.)
795
1S september 1995
4. - Burgerlijke zaken - Procedure
in cassatie - Cassatieberoep - Grand
van niet-ontvankelijkheid - Verwerping
- Memorie van wederantwoord- Kosten.
Bij niet-aanneming van de grond van
niet-ontvankelijkheid die een verweerder
tegen een cassatieberoep in burgerlijke
zaken heeft opgeworpen, moeten de kosten van de memorie van wederantwoord

in beginsel door die verweerder worden
gedragen en worden zij hem door het Hof
aangerekend. (Artt. 1094 en 1111, vierde
lid, Ger.W.)
20 oktober 1995
907
5. - Burgerlijke zaken - Procedure in
cassatie - Maatschappelijke dienstverlening- Vreemdeling- Belgische StaatCassatieberoep - Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie, op bet
cassatieberoep van de Belgische Staat, ministervan Sociale Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, een beslissing vernietigt op een vordering inzake bet recht op'
dienstverlening, ingesteld door een vreemdeling die zich als vluchteling heeft opgegeven en aan wie een definitief bevel om
bet land te verlaten is betekend, veroordeelt bet Hof bet O.C.M.W. in de kosten
van het cassatiegeding. (Artt. 5SO, so, d,
1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.)
1005
13 november 1995
SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE
REGELS)

6. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval- Vergoeding- Geding tussen Fonds
voor Arbeidsongevallen en verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Bijslagen - lnteresten - Aard vordering Kosten - Gevolg.
Art. 6S Arbeidsongevallenwet is niet
toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en bet Fonds voor Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling
van interest op uitgekeerde bijslagen. (Art.
76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet; art.
1017 Ger.W.)
96
30 januari 1995
7. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Maatschappelijk welzijn - Vreemdeling- Belgische
Staat - Cassatieberoep - Cassatie Gerechtskosten in cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie, op bet
cassatieberoep van de Belgische Staat,
minister van Sociale Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, een beslissing
vemietigt op een vordering inzake het
recht op dienstverlening, ingesteld door
een 'vreemdeling die zich als vluchteling
heeft opgegeven en aan wie een definitief
bevel om het land te verlaten is betekend,
veroordeelt bet Hof bet O.C.M.W. in de
kosten van het cassatiegeding. (Artt. 5SO,
so, d, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid,
Ger.W.)
4 september 1995
734

-748. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdeling Belgische Staat - Cassatieberoep - Cassatie - Gerechtskosten in cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie, op het
cassatieberoep van de Belgische Staat,
minister van Sociale Integratie, Volksgezondbeid en Leefmilieu, een beslissing
vernietigt op een vordering inzake het
recht op dienstverlening, ingesteld door
een vreemdeling die zich als vluchteling
heeft opgegeven en aan wie een definitief
bevel om het land te verlaten is betekend,
veroordeelt het Hof het O.C.M.W. in de
kosten van het cassatiegeding. (Artt. 580,
8°, d, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid,
Ger.W.)
1005
13 november 1995

STRAFZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

9. - Strafzaken - Procedure voor de
feitenrechter - Hoger beroep - Medebeklaagde - Verjaring van de strafvordering - Veroordeling in kosten van
hager beroep van O.M. teger~, medebeklaagde.
Onwettig is de beslissing van de appelrechters die, met bevestiging van het beroepen vonnis, de strafvordering tegen twee
beklaagden door ve:rjaring vervallen verklaren en een beklaagde veroordelen tot
de kosten van het door het O.M. tegen de
medebeklaagde ingestelde hager beroep.
(Art. 3 wet 1 juni 1849; artt. 162 en 176
Sv.)
14 november 1995
1013
10. - Strafzaken - Procedure voor
de feitenrechter - Strafvordering Veroordeling van een beklaagde - Vrijspraak van een medebeklaagde Hoger beroep - Hoger beroep van de veroordeelde beklaagde - Ontvankelijkheid
- Hoger beroep van het openbaar ministerie - Niet-ontvanke-lijkheid - Beslissing van de appelrechter - Bevestiging
van de veroordeling- Veroordeling tot een
straf- Veroordeling in de kosten - Wettigheid.
Wanneer twee personen zijn gedagvaard om voor de eerste rechter te verschijnen, die rechter een van hen heeft
veroordeeld en de andere vrijgesproken,
de veroordeelde beklaagde regelmatig in
hager beroep is gekomen, terwijl het hager
beroep van het O.M. niet ontvankelijk is
verklaard, waardoor de vrijspraak van de
tweede beklaagde definitief is geworden,

veroordelen de appelrechters, na te hebben beslist dat de eerste beklaagde alle
hem ten laste gelegde misdrijven heeft
begaan en na een straf te hebben opgelegd, voormelde beklaagde wettig in de
kosten van beide instanties en in de kosten van zijn hager beroep, met dien verstande
dat de kosten van het hager beroep van
het O.M. ten laste van de Staat worden
gelaten. (Artt. 162, 194 en 211 Sv.)
29 november 1995
1054
PROCEDURE IN CASSATIE

11. - Strafzaken- Procedure in cassatie - Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke partij - Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Niet-ontvankelijkheid - Gevolg.
Wanneer een eiser tot cassatie, burgerlijke partij in een strafproces, zijn cassatieberoep heeft doen betekenen aan partijen
tegen wie hij geen cassatieberoep heeft
ingesteld, en hij aldus die partijen opgeroepen heeft tot bindendverklaring van
het arrest, en wanneer het Hof, enerzijds,
het bestreden arrest vernietigt, anderzijds, de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest afWijst, veroordeelt
het genoemde eiser in de kosten van de
betekening van zijn cassatieberoep aan de
tot bindendverklaringvan het arrest opgeroepen partijen en veroordeelt het de verweerders in de overige kosten.
15 maart 1995
303

GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN

WERKNEMERS
1. - Werknemers - Kinderbijslag Op kinderbijslag rechtgevende kind- Militaire dienst - Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid van ten minste 66
percent tijdens die dienst - Gevolg.
Wanneer het op kinderbijslag rechtgevende kind tijdens zijn militaire dienst
ten minste 66 percent arbeidsongeschikt
wordt, blijft het recht geven op kinderbijslag tot aan zijn leeftijd van 25 jaar.(Artt.
62, § 6, en 63, eerste en derde lid, gecotirdineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; artt. 1 en 4, § 1,
eerste en tweede lid, K.B. 12 aug. 1985 tot
uitvoering van art. 62, § 6, van de gecotirdineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.)
12juni 1995
588

-75-

ZELFSTANDIGEN
2. - Zelfstandigen - Verhoogde gezinsbijslag - Rechthebbende met personen
ten laste - Kind - Samenwonende Begrip.
Overeenkomstig artt. 1, eerste lid, 2•,
K.B. 12 april1984 en 19, § 1, K.B. 8 april
1976, kan de rechthebbende slechts verhoogde kinderbijslag ontvangen voor een
kind dat bij hem inwoont.
599
12 juni 1995

GRONDWET
ALGEMEEN
GRONDWET (1831)

Art. 6
Art. 6bis
Art. 11
GRONDWET (1994)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

10
11
15
29
107
149

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Grondwet (1831)Artikel 11 - Onteigening ten algemenen
nutte - Billijke en voorafgaande schadeloosstelling- Barema's en fiscale aangiften.
Uit de enkele omstandigheid dat de
rechter voor bepaalde elementen van de
schade rekening houdt met geldende barerna's of met fiscale aangiften van de onteigende, volgt niet noodzakelijk dat de
aldus berekende onteigeningsvergoeding
niet overeenstemt met de billijke en voorafgaande schadeloosstelling, bedoeld in
art. 11 (oud) Gw.
14 december 1995
1118

GRONDWET (1831)
ART. 6
2. - Grondwet (1831)- Artikel 6 Gelijkheid van de Belgen voor de wet Begrip.
De regel dat de Belgen gelijk zijn voor
de wet, die vervat is in art. 6 Gw. 7 feb.
1831 en in art. 10 gee. Gw. 17 feb. 1994, en
die van niet-discriminatie in het genot
van de aan de Belgen toegekende rechten
en vrijheden, die vervat is in art. 6bis Gw.
7 feb. 1831 en art. 11 gee. Gw. 17 feb. 1994,

impliceren dat een ieder die zich in dezelfde
toestand bevindt op dezelfde wijze wordt
behandeld, maar sluiten niet uit dat een
verschil in behandeling tussen bepaalde
categorieen van personen wordt ingesteld,
voor zover het criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een
dergelijke verantwoording moet worden
beoordeeld met betrekking tot het doel en
de gevolgen van de genomen maatregel;
het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen
redelijke verband van evenredigheid bestaat.
[Artt. 6 en 6bis Gw. (1831); artt. 10 en 11
Gw. (1994).]
419
24 april 1995
3. - Grondwet (1831) - Artikel 6 Gelijkheid van de Belgen voor de wet Begrip - Sociale zekerheid - Zelfstandigen - Bijdragen - Gehuwde vrouwen Weduwen.
Art. 37, § 1, K.B. 19 dec. 1967 houdende
algemeen reglement ter uitvoering van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, in zijn versie na
het K.B. van 20 juli 1981, schendt de artt.
6 en 6bis Gw. niet, in zoverre het bepaalt
dat gehuwde vrouwen en weduwen, die
onder toepassing vallen van het K.B. nr.
38. gelijkstelling kunnen vragen met de
personen die, buiten de activiteit waardoor zij onder toepassing vallen van het
K.B. nr. 38, gewoonlijk en in hoofdzaak
een andere beroepsactiviteit uitoefenen,
terwijl het niet dezelfde mogelijkheid verleent aan gehuwde mannen en weduwnaars, die overigens voor dejaren 1981 tot
1984 dezelfde voorwaarden vervullen.
[Artt. 6 en 6bis Gw. (1831); art. 37, § 1,
K.B. 19 dec. 1967; art. 12, § 2, K.B. nr. 38
van 27 juli 1967.]
419
24 april 1995

Art. 6bis
4. - Grondwet (1831) - Artikel 6bis
- Niet-discriminatie in het genot van de
aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Begrip.
De regel dat de Belgen gelijk zijn voor
de wet, die vervat is in art. 6 Gw. 7 feb.
1831 en in art. 10 gee. Gw. 17 feb. 1994, en
die van niet-discriminatie in het genot
van de aan de Belgen toegekende rechten
en vrijheden, die vervat is in art. 6bis Gw.
7 feb. 1831 en art. 11 gee. Gw. 17 feb. 1994,
impliceren dat een ieder die zich in dezelfde
toestand bevindt op dezelfde wijze wordt

-76
behandeld, maar sluiten niet uit dat een
GRONDWET (1994)
verschil in behandeling tussen bepaalde
categorieen van personen wordt inge- ART. 10
steld, voor zover het criterium van dat
7. - Grondwet (1994) - Artikel 10 onderscheid een objectieve en redelijke
verantwoording bestaat; het bestaan Gelijkheid van de Belgen voor de wet van een dergelijke verantwoording · Begrip.
De regel dat de Belgen gelijk zijn voor
moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de de wet, die vervat is in art. 6 Gw. 7 feb.
genomen maatregel; het gelijkheids- 1831 en in art. 10 gee. Gw. 17 feb. 1994, en
beginsel is ook geschonden wanneer vast- die van niet-discriminatie in het genot
staat dat tussen de aangewende middelen van de aan de Belgen toegekende rechten
en het beoogde doel geen redelijke ver- en vrijheden, die vervat is in art. 6bis Gw.
band van evenredigheid bestaat. [Artt. 6 7 feb. 1831 en art. 11 gee. Gw. 17 feb. 1994,
en 6bis Gw. (1831); artt. 10 en 11 Gw. impliceren dat een ieder die zich in dezelfde
toestand bevindt op dezelfde wijze wordt
(1994).]
419 behandeld, maar sluiten niet uit dat een
24 april 1995
verschil in behandeling tussen bepaalde
categorieen van personen wordt ingesteld,
5. - Grondwet 1831 (art. 1 tot 99) Artikel 6 - Artikel 6bis - Niet-dis- voor zover het criterium yan dat ondercriminatie in het genbt van de aan de Bel- scheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een
gen toegekende rechten en vrijheden Begrip - Sociale zekerheid - Zelfstandi- dergelijke verantwoording moet worden
beoordeeld met betrekking tot het doel en
gen - Bijdragen - Gehuwde vrouwen de gevolgen van de genomen maatregel;
Weduwen.
·
het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden
Art. 37, § 1, K.B. 19 dec. 1967 hou- wanneer vaststaat dat tussen de aangedende algemeen reglement ter uit- wende middelen en het beoogde doel geen
voering van het koninklijk besluit nr. 38 redelijke verband van evenredigheid bestaat.
van 27 juli 1967, houdende inrichting [Artt. 6 en 6bis Gw. (1831); artt. 10 en 11
van het sociaal statuut der zelfstan- Gw. (1994).]
digen, in zijn versie na het K.B. van
419
24 april 1995
20 juli 1981, schendt de artt. 6 en 6bis
8. - Grondwet 1994- Artikel 10Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat
gehuwde vrouwen en weduwen, die onder Gelijkheid van de Belgen voor de wet toepassing vallen van het K.B. nr. 38 Begrip.
gelijkstelling kunnen vragen met de perGeen schending van de grondwettelijke
sonen die, buiten de activiteit waardoor regel van de gelijkheid van de Belgen voor
zij onder toepassing vallen van het K.B. de wet of van het recht op een eerlijke
nr. 38, gewoonlijk en in hoofdzaak een behandeling van de zaak kan worden afgeandere beroepsactiviteit uitoefenen, ter- leid uit het feit dat het hofvan assisen op
wijl het niet dezelfde mogelijkheid ver- grond van omstandigheden, eigen aan de
leent aan gehuwde mannen en weduwnaars, zaak en aan de beschuldigden, afzonderdie overigens voor de jaren 1981 tot 1984 lijk beschouwd, beslist dat de redelijke
dezelfde voorwaarden vervullen. [Artt. 6 termijn bedoeld in art 6.1 E.V.R.M. voor
en 6bis Gw. (1831); art. 37, § 1, K.B. 19 de ene wei en voor de andere niet is
dec. 1967; art. 12, § 2, K.B. nr. 38 van 27 overschreden.
juli 1967.]
545
31 mei 1995
419
24 april 1995
ART. 11
ART.11
9. - Grondwet (1994) - Artikel 11 Niet-discriminatie in het genot van de aan
6. - Grondwet 1831 (art. 1 tot 99) de Belgen toegekende rechten en vrijheden
Art. 11 - Onteigening ten algemenen nutte -Begrip.
- Pacht - Afgaande pachter - VergoeDe regel dat de Belgen gelijk zijn voor
ding.
de wet, die vervat is in art. 6 Gw. 7 feb.
Wanneer de pacht beeindigd wordt door 1831 en in art. 10 gee. Gw. 17 feb. 1994, en
een onteigening ten algemenen nutte komt die van niet-discriminatie in het genot
aan de pachter de vergoeding toe, bepaald van de aan de Belgen toegekende rechten
in art. 11 (oud) Gw. en niet die bepaald in en vrijheden, die vervat is in art. 6bis Gw.
7 feb. 1831 en art. 11 gee. Gw. 17 feb. 1994,
art. 46 Pachtwet.
7 december 1995
1088 impliceren dat een ieder die zich in dezelfde

-77toestand bevindt op dezelfde wijze wordt
behandeld, maar sluiten niet uit dat een
verschil in behandeling tussen bepaalde
categorieen van personen wordt ingesteld,
voor zover het criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een
dergelijke verantwoording moet worden
beoordeeld met betrekking tot het doel en
de gevolgen va)l de genomen maatregel;
het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden
wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen
redelijke verband van evenredigheid bestaat.
[Artt. 6 en 6bis Gw. (1831); artt. 10 en 11
Gw. (1994).]
419
24 april1995

tief voldoet aan de minimumstandaard
van het E.V.RM.
532
30 mei 1995

ART.15·
10. - Grondwet 1994 - Artikel 15 Onschendbaarheid van de woning Waarneming door de geopende voordeur.
Wanneer de verdachte in zijn woning is
en op het aanbellen van een verbalisant
de deur ervan heeft geopend, schendt
deze art. 15 Gw. (1994) niet door vaststelling te doen zonder de woning te betre. den.
10 januari 1995
31
11. - Grondwet 1994 (art. 1 tot 99)Artikel 15 - Onschendbaarheid van de
woning - Vaststelling van overspel door
gerechtsdeurwaarder- Art. 1016bis Ger. W.
- Draagwijdte.
De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W.,
8.1 E.V.R.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen verhinderen niet
dat een proces-verbaal van vaststelling
van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt voor een echtscheiding op grond
van grove beledigingen. (Artt. 229 en 231
B.W.)
.
19 oktober 1995
..~05

ART. 149
14. - Grondwet (1994)- Artikel 149
- Openbaarheid van de uitspraak.
Art. 149 Gw. legt de openbaarheid van
de uitspraak enkel op voor de terechtzittingen van de rechtbanken van de Rechterlijke Macht.
811
21 september 1995

ART. 107
13. - Grondwet (1994)- Artikel 107
--,- Algemeen bestuur- Ministeriele circulaire - Draagwijdte.
In beginsel bevat een ministeriele circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan hoven een
K.B., o.m. inzake de bezoldigingsregeling
in het onderwijs. (Artt. 37 en 107, tweede
lid, gecoiird Gw. 17 feb. 1994; artt. 5, c, en
44bis K.B. 15 april1958.)
4 september 1995
729

H
HANDELSPRAKTIJKEN

Vordering tot stopzetting - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad Begrip - Toerisme - Volkstoerisme Jaarlijkse vakantie - Arbeidersvakantie
- Instelling - Financiele steun - Aanwending - Installaties - Gebouwen Clien-teel- Werknemers- Ander clienteel
- Inkomsten - Bestemming.
.
De instelling voor arbeidersvakantie of
volkstoerisme, die de financiele steun heeft
ontvangen als bepaald bij K.B. van 23 jan.
1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gew. bij
ART. 29
het K.B. van 2 maart 1956, stelt geen met
12. - Grondwet 1994 - Artikel 29 de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
Briefgeheim - Telefoongesprekken - Tele- wanneer zij die steun volledig aanwendt
foontap in Nedetland.
voor de in voormeld K.B., zoals het is
Het aanwenden door de Belgische rech- gewijzigd, bedoelde bestemming maar zich
ter van bewijskrachtige gegevens die over-. voorts ertoe beperkt in de met die toelaeenkomstig de Nederlandse wetgeving in gen opgetrokken en ingerichte installaties
Nederland zijn verkregen door het afluis- en gebouwen een hotel te exploiteren dat
teren van telefoongesprekken, is niet strij- ook openstaat voor een ander clienteel
dig met de artt. 8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R. dan de loonarbeiders en hun gezin tijdens
en 29 Gw (1994), als wordt vastgesteld dat hun wettelijke jaarlijkse vakantie, nu de
de telefoontap gebeurde op basis van een inkomsten van de traditionele prestaties
wettelijke voorziening die, o.m. door bepa- ten gunste komen van de prestaties van
ling van een voldoende referentiekader de sociale bezetting en niet omgekeerd.
waarin de toepassingsmodaliteite:n, van de (Art. 93 wet 14 juli 1991.)
tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalita787
15 september 1995
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HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
Verzoek tot herroeping van het gewijsde
- Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan niet worden ingediend om redenen waarvan de partij kennis had of kel!nis kon hebben v66r het verstrijken van
de termijn van de rechtsmiddelen. (Artt.
1132, 1133 en 1136 Ger.W.)
26 mei 1995
515

6. - Algemeen - Gronden - Nieuwe
feiten en omstandigheden- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de aanvraag tot
herziening die steunt op feiten of omstandigheden die verzoeker kon bewijzen ten
tijde van het geding of die reeds aangevoerd werden v66r de feitenrechter. (Artt.
443, 3°, en 445 Sv.)
20juni 1995
649

AD VIES EN VERWIJZING
TOT HERZIENING

HERZIENING
ALGEMEEN
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Grand - Nieuw feit
- Feit dat de feitenrechter bekend was.
Het feit dat de feitenrechter bekend
was, kan geen aanleiding geven tot herziening op grand van art. 443, 3", Sv.
1 maart 1995
244
2. - Algemeen - Grand - Nieuw feit
- Intrekking - Voorwaarde.
De intrekking van een verklaring van
een vroegere medebeklaagde kan enkel
aanleiding geven tot herziening op grand
van art. 443, 3", Sv., in zoverre een gegeven de oprechtheid van die intrekking
waarschijnlijk maakt.
1 maart 1995
244
3. - Algemeen - Grand - Nieuw feit
- Vermoeden van onschuld.
Een feit dat geen vermoeden van onschuld
kan opleveren, kan geen aanleiding geven
tot herziening op grand van art. 443, 3",
Sv.
1 maart 1995
244
4. - Algemeen - Grand - Nieuw feit
- Feit dat geen verband houdt met de
veroordeling.
Een feit dat geen verband houdt met de
beslissing waarvan de herziening wordt
aangevraagd, kan geen aanleiding geven
tot herziening op grand van art. 443, 3",
Sv.
1 maart 1995
244
5. - Algemeen - Grand - Nieuw feit
- Feit dat de veroordeelde in staat was
aan te tonen.
Een feit dat de veroordeelde in staat
was aan te tonen ten tijde van het proces,
kan geen aanleiding geven tot herziening
op grand van art. 443, 3", Sv.
·
1 maart 1995
244

7. - Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof
van beroep - Toetsing van het Hof Draagwijdte.
Het Hof van Cassatie gaat na of het
advies van het hofvan beroep, dat met het
onderzoek van een aanvraag tot herziening is belast, overeenkomstig de wet is.
(Art. 445 Sv.)
31 januari 1995
113
8. - Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof
van beroep - Toetsing door het Hof Draagwijdte - Verwijzing - Militaire
gerechten.
Het Hof van Cassatie gaat na of het
advies van het hofvan beroep, dat met het
onderzoek van een aanvraag tot herziening werd belast, overeenkomstig de wet
is; in bevestigend geval wordt het door het
Krijgshof gewezen arrest vernietigd en de
zaak verwezen naar het Militair Gerechtshof, anders samengesteld. (Art. 445 Sv.)
30 mei 1995
536

HOF VAN ASSISEN
ALGEMEEN
RECHTSPLEGINGTOTDEVERWIJZINGNAAR
HETHOF
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN
HETHOF
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY
EINDARREST

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Recht van verdediging - Recht op een eerlijke behandeling
van de zaak - Beschuldigde - Voorbereiding van zijn verdediging - Onderzoek
van het strafdossier.

-79Geen schending van de artt. 6.1 en 6.3,
b, E.V.R.M. kan. worden afgeleid uit de
omstandigheid dat de beschuldigde van
het bestuur der strafinrichting geen verlof
gekregen heeft om in zijn eel een microcomputer te gebruiken waarop hij het
strafdossier geregistreerd had, nu hij overeenkomstig de wet afschrift gekregen heeft
van alle processtukken.
31 mei 1995
545

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING
NAARHETHOF
2. - Rechtspleging tot de verwijzing
naar het Hof- Raadkamer - Toesturen
der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hager beroep
- Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het cassatieberoep tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat
niet ontvankelijk verklaart het hoger beroep
van een. verdachte tegen een beschikking
van de raadkamer waarbij wordt bevolen
dat de stukken aan de procureur-generaal
zullen worden toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven.
(Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; 26, § 5, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
3 januari 1995
9

3. - Rechtspleging tot de verw7Jzmg
naar het Hof- Nederlandstalige rechtspleging- Kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hof van Beroep te Gent- Beschuldigde - Verzoek tot verwijzing naar een
Franstalig hofvan assisen- Tijdstip van
verzoek.
De beschuldigde die, om taalredenen,
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
van het Hofvan Beroep te Gent de verwijzing vraagt naar een Franstalig hof van
assisen, moet dat verzoek richten tot de
kamer van inbeschuldigingstelling vooraleer de zaak verwezen wordt naar het hof
van assisen. (Art. 20 Taalwet Gerechtszaken.)
2 mei 1995
445
4. - Rechtspleging tot de verWIJzmg
naar het Hof- Verwijzingsarrest- Cassatieberoep - Cassatieberoep van de veroordeelde - Draagwijdte.
Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwij zing naar
het hof van assisen, dat gelijktijdig met
het cassatieberoep tegen het veroordelend
arrest is ingesteld binnen vijftien dagen
na de uitspraak van dit arrest, neemt het

Hof geen kennis van de schending van de
wetten inzake de bevoegdheid van de kamer
van ·inbeschuldigingstelling en van het
hof van assisen, noch van het onderzoek
over de in art. 299 Sv. vermelde nietigheden of over de nietigheden wegens nietinachtneming van de wetten tot invoering
van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer
van inbeschuldigingstelling.
14juni 1995
609

SAMENSTELLING VAN DE JURY
EN VAN HET HOF
5. - Samenstelling van de jury en van
het hof- Drukpersmisdrijf- Vragen aan
de jury - Onpartijdigheid.
Wanneer het hof van assisen uitspraak
doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de
voorzitter eerst aan de jury of degene die
voorgesteld wordt als de dader van het
misdrijf, dat werkelijk is en daarna ofhet
aan die persoon ten laste gelegde geschrift een misdrijf inhoudt; het antwoord
van de jury op de eerste vraag houdt geen
vooroordeel in over het misdadig karakter
van het feit. (Art. 11 deer. van 20 juli
1831.)
10
4 januari 1995
6. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van de jury Vrijstelling van opgeroepen gezworenen Uitloting van plaatsvervangende gezworenen - Aard van die beslissingen.
Het arrest waarbij het hof van assisen,
met toepassing van art. 243 Ger.W., beslist
over vrijstellingen van opgeroepen gezworenen en, met toepassing van art. 124
Ger.W., beslist dat in het belang van een
goed verloop van de debatten plaatsvervangende gezworenen zullen worden uitgeloot om de debatten te volgen, is een
louter administratieve handeling waarin
de beschuligden geen recht van tussenkomst hebben en die niet aan hun toezicht
is onderworpen. (Artt. 124, 243 en 248
Ger.W.)
22 maart 1995
331
7. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van de jury De batten over de toepassing van de wet Verhinderde gezworene - Vervanging Plaatsvervangende gezworene- Wettelijkheid.
Vervanging van een gezworene, die verhinderd is de debatten bij te wonen, door
een plaatsvervangende gezworene valgens de orde van de uitloting, kan geschieden zolang de beraadslaging over de toe-

-80passing van de wet, die volgt op de debatten daaromtrent, niet is beeindigd. (Art.
125 Ger.W., artt. 362 en 364 Sv.)
22 maart 1995
331
8. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van de jury Gezworenen - Staat van inlichtingen Mededeling aan de beschuldigde of diens
raadsman - Weigering.
Door de afwijzing van het verzoek van
de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter
inzage te leggen van hem zelf of zijn
raadsman, miskent het hof van assisen
noch het algemeen rechtsbeginsel van de
gelijkbeid der wapens noch het beginsel
van het recht van verdediging noch het
recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.
545
31 mei 1995

BEHANDELING TER ZITTING
EN TUSSENARRESTEN,
VERKLARING VAN DE JURY
9. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Drukpersmisdrijf- Vragen aan de jury.
Wanneer het hof van assisen uitspraak
doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de
voorzitter eerst aan de jury of degene die
voorgesteld wordt als de dader van het
misdrijf, dat werkelijk is en daarna ofhet
aan die persoon ten laste gelegde geschrift
een misdrijf inhoudt; het antwoord van de
jury op de eerste vraag houdt geen vooroordeel in over het misdadig karakter van
het feit. (Art. 11 deer. van 20 juli 1831.)
10
4 januari 1995
10. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury -Behandeling ter zitting · - Niet-verschijnende
getuige- Verwijzing van de zaak naar een
volgende zitting - Rechten van de partijen.
Wanneer een getuige niet verschijnt op
de terechtzitting van het hofvan assisen,
hebben de beschuldigde en de vervolgende
partij het recht om de verwijzing van de
zaak naar een andere zitting te vragen.
(Art. 354 Sv.)
1 februari 1995
117
11. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Behandeling ter zitting- Misdaad- Verzwarende
omstandigheid - Verschillende beschuldigden - Vragen.
De vragen m.b.t. de objectieve verzwarende omstandigheden kunnen, wanneer

een misdaad aan verscheidene beschuldigden ten laste wordt gelegd, afzonderlijk
voor iedere beschuldigde worden gesteld.
(Artt. 337 en 338 Sv.)
1 februari 1995
117
12. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Geen motivering Eerlijke behandeling van de zaak.
Uit de enkele omstandigheid dat de
gezworenen voor het hof van assisen niet
verplicht zijn hun overtuiging te motiveren kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid
van de tegen hem ingestelde strafvervolging geen eerlijk proces gekregen heeft in
de zin van art 6.1 E.V.R.M.
1 februari 1995
117
13. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Beraadslaging van de
jury -Dossier waarvan geen inventaris is
opgemaakt - Eerlijke behandeling van de
zaak - Recht van verdediging.
Uit de enkele omstandigheid dater geen
inventaris is opgemaakt van het aan de
gezworenen bij hun beraadslaging overhandigde dossier kan niet worden afgeleid
dat de zaak niet op een eerlijke wijze is
behandeld in de zin van art. 6.1 E.V.R.M.
of dat het recht van verdediging van de
beschuldigde is geschonden.
117
1 februari 1995
14. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury -Behandeling ter zitting - Getuige - Getuigenis
- Verschillen - Verplichting daarvan aantekening te houden - Voorwaarde.
De voorzitter van het hof van assisen
hoeft de griflier geen aantekening te doen
houden van de veranderingen, toevoegingen en verschillen die in het getuigenis
mochten voorkomen ten opzcihte van de
vorige verklaringen van die getuigen, wanneer de beschuldigde tijdens het verhoor
van de getuige geen gebruik gemaakt heeft
van zijn recht om de voorzitter te vorderen dat te doen. (Art. 318 Sv.)
1 februari 1995
117
15. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Verklaring van de jury - Gezag van gewijsde Gevolg.
lngevolge het gezag van gewijsde verbonden aan de regelmatig bevonden verklaring van de jury over de schuldvraag,
kunnen het hof en de jury in de daaropvolgende rechtspleging nog aileen de gevolgen bepalen die voortvloeien uit de reeds

-81regelmatig verworven schuldigverklaring
door de jury. (Artt. 350, 434, eerste lid, en
362 Sv.)
22 maart 1995
331

rende omstandigheden en ten slotte de
vraag over de schuld van de beschuldigde.
(Artt. 337 en 338 Sv.)
17 mei 1995
492

16. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Verklaring van de jury - Debatten over de
toepassing van de wet - Vervanging van
een gezworene - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit de omstandigheid dat aan de beraadslaging over de toepassing van de wet
werd deelgenomen door een plaatsvervangende gezworene die alle debatten heeft
bijgewoond en die, na een regelmatig verkregen schuldigverklaring, regehnatig geroepen werd ter vervanging van een gezworene
die verhinderd was zijn ambt verder te
vervullen, valt niet af te leiden dat de
veroordeling van de beschuldigden gewezen is door een rechtscollege dat niet
voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bedoeld bij art. 6.1
E.V.R.M.
22 maart 1995
331

20. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Verklaring van de jury - Geen motivering Eerlijke behandeling van de zaak.
Uit de enkele omstandigheid dat de
gezworenen voor het hof van as sis en niet
veprlicht zijn hun overtuiging te motiveren, kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid
van de tegen hem ingestelde strafvervolging geen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak gekregen heeft in de zin
van art. 6.1 E.V.R.M.
31 mei 1995
545

17. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Overhandiging van stukken aan de jury Foto's van de autopsie.
Geen schending van het recht op eerlijke behandeling van de zaak valt af te
leiden uit het feit dat foto's van de autopsie van het slachtoffer van een misdaad
overhandigd werden aan de gezworenen.
(Art. 341 Sv.)
17 mei 1995
492
18. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Overhandiging van stukken aan de jury Stuk uit de debatten geweerd.
Geen schending van het recht op eerlijke behandeling van de zaak valt af te
leiden uit het feit dat een wetenschappelijke studie die uit de debatten voor het
hofvan assisen werd geweerd, niet aan de
gezworenen werd overhandigd. (Art. 341
Sv.)
17 mei 1995
492
19. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Aan de
jury gestelde vragen- Te eerbiedigen volgorde.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat
aan de jury van het hof van assisen eerst
de vraag wordt gesteld over het bestaan
·van het hoofdfeit, daarna de bijkomende
vraag ofvragen over de objectieve verzwa-

21. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Behandeling ter zitting - Overhandiging van de
processtukken aan de jury - Nietige stukken.
Overeenkomstig art. 341 Sv. moeten de
processtukken, met uitzondering van de
schriftelijke verklaringen van de getuigen, aan de jury worden overhandigd, de
wet maakt dienaangaande geen onderscheid tussen de stukken waarbij regelmatig daden van onderzoek zijn vastgesteld
en de stukken waarbij mogelijks nietige
daden zijn vastgesteld.
31 mei 1995
545
22. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Tussenarresten - Vragen - Bijkomende vraag
ten verzoeke van de verdediging - Weigering- Cassatiemiddelen- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het cassatiemiddel betreffende een bijkomende vraag die de verdediging voorstelde aan de juryleden te stellen, wanneer
de feiten in hun oorspronkelijke kwalificatie bewezen zijn.
25 juli 1995
710
EINDARREST

23. ·- Eindarrest- Motivering.
De schuld van een beschuldigde wordt
regehnatig vastgesteld door het arrest van
het hof van assisen waarin staat dat de
jury bevestigend geantwoord heeft op de
vragen over de aan beschuldigde verweten misdrijven waarvan alle bestanddelen
waren aangegeven. (Art. 337 Sv.)
4 januari 1995
10

-8224. - Eindarrest - Veroordeling Motivering.
Regelmatig met redenen omkleed is de
veroordeling die het hofvan assisen grondt
op de enkele overweging dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen
i.v.m. het aan de beschuldigde verweten
misdrijf.
360
29 maart 1995
25. - Eindarrest
Veroordeling Motivering.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing van het hof van as sis en over de
schuld van de beschuldigde, wanneer ze
de vaststelling bevat dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen over
misdrijven waarvan alle bestanddelen nader
werden omschreven. [Art. 149 Gw. (1994).]
545
31 mei 1995

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

Beslissingen en partijen
Principaal beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar geschil
Incidenteel beroep
Gevolgen, bevoegdheid van de rechter
Rechtspleging in hoger beroep
Uitbreiding van eis en nieuwe eis
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZENINBEGREPEN)

Beslissingen en partijen
Principaal beroep, vorm, termijn
Gevolgen, bevoegdheid van de rechter
Rechtspleging in hoger beroep
BELASTINGZAKEN

Gemeentebelastingen, provinciebelastingen,
plaatselijke belastingen
TUCHTZAKEN

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

1. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Gemeenschap en gewest
- Rechtsopvolging- Overname van reckten en verplichtingen - Hangende gerechtelijke procedures -Hoger beroep - Ontvankelijkeid.
De gemeenschappen en gewesten hebben sedert 1 januari 1989 de rechten en
verplichtingen overgenomen betre:ffende
de hen overgedragen goederen, met inbe-

grip van de rechten en verplichtingen
verbonden aan hangende en toekomstige
gerechtelijke procedures (artt. 57, § 5,
eerste lid, en 82 Financieringswet 1989);
het Vlaamse Gewest kan derhalve rechtsgeldig hoger beroep instellen niettegenstaande dat aileen de Belgische Staat na 1
januari 1989 voor de eerste rechter is
verschenen.
9 maart 1995
289
2. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis in eerste aanleg
- Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger
beroep - Hervorming of vernietiging Schade - Vergoeding.
De partij die een vonnis doet uitvoeren
waarvan de rechter in eerste aanleg de
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, client, bij gehele of gedeeltelijke
hervorming of vernietiging ervan in hoger
beroep, hoven de teruggave van hetgeen
zij ingevolge de hervormde of vernietigde
beslissing heeft ontvangen, de schade te
vergoeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe is
vereist dat bij die tenuitvoerlegging enige
kwade trouw of fout aanwezig was. (Art.
1398, tweede lid, Ger.W.)
7 april 1995
383
3. - Burgerlijke zaken (handelszaken en
sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen
en partijen -Appellant - Belgische Staat
- Staatshervorming - Gemeenschap en
gewest - Opvolging van de Staat - Veroordeling van de Staat - Onwettigheid Hoger beroep van de Staat- Ontvankelijkheid.
De Belgische Staat, die na 1 januari
1989 door de rechtbank van eerste
aanleg is veroordeeld tot uitvoering van
verplichtingen welke door het Waalse
Gewest van rechtswege waren overgenomen, heeft de hoedanigheid om tegen die
veroordeling beroep in te stellen en heeft
tevens belang bij het betwisten van de
wettelijkheid ervan voor het appelgerecht. (Artt. 17, 18 en 1050 Ger.W.; artt.
57, § 5, eerste lid, en 61, § 1, bijz. wet 16
jan. 1989.)
20 oktober 1995
907
PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN, ONSPLITSBAAR GESCHIL

4. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar geschil - Termijn - Jeugdbescherming Bezoekrecht - Grootouders - Overmacht
-Begrip.
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Ret hoger beroep tegen een vonnis van
de jeugdrechtbank inzake het bezoekrecht
van de grootouders van een minderjarige
moet bij verzoekschrift bij de griffie van
het hof van beroep worden ingesteld binnen een maand na de uitspraak behoudens overmacht die enkel kan voortvloeien
uit een gebeurtenis buiten de menselijke
wil die door deze niet kon worden voorzien
noch vermeden. (Art. 58, tweede lid, Jeugdbeschermingswet.)
15juni 1995
613
5. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar geschil
- Vennootschap onder firma - Faillisse·
ment - Hoger beroep van de vennoten Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Wanneer de rechtbank van koophandel
het faillissement van een vennootschap onder
firma heeft uitgesproken en de vennoten
persoonlijk failliet heeft verklaard, de vennootschap tegen die beslissing geen rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten
hun rechtsmiddelen niet tegen de vennootschap hebben gericht noch tegen de beslissing tot faillietverklaring van de vennootschap,
zijn de rechtsmiddelen van de vennoten
tegen het vonnis van faillietverklaring niet
ontvankelijk, op grond dat een gelijktijdige
tenuitvoerlegging van de faillietverklaring
van de vennootschap en van een beslissing
tot intrekking van de faillietverklaring van
de vennoten onmogelijk is. (Art. 1053 Ger.W.)
15 december 1995
1129

8. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen ) - Gevolgen
- Bevoegdheid van de rechter - Door
partijen aangevoerde feiten en redenen.

INCIDENTEEL BEROEP

In burgerlijke zaken moet het vonnis
van de appelrechters in de taal van de
rechtspleging het adres vermelden waar
de partijen hun woonplaats ofmaatschappelijke zetel hebben gevestigd, wanneer
die in een gemeente van de Brusselse
agglomeratie gelegen is en de rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt
voortgezet. (Art. 780, eerste lid, 2°, Ger.W.;
artt. 4, § 1, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste
lid, Taalwet Gerechtszaken.)
522
29 mei 1995

6. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen)- Incidenteel
beroep - Belang.
Schending van de regel die vereist dat
wie een incidenteel beroep instelt hiertoe
ook een belang moet hebben, kan niet voor
het eerst voor het Rofworden aangevoerd.
(Artt. 18, 21, 1054 Ger.W.)
24 maart 1995
348
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
.

7. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen,
bevoegdheid van de rechter.
Ret hoger beroep tegen een eindvonnis
oftegen een vonnis alvorens recht te doen,
maakt het geschil zelf aanhangig bij de
appelrechter en dat geschil wordt niet
beperkt door de juridische kwalificatie die
de eerste rechter aan de betwisting heeft
gegeven. (Art. 1068 Ger.W.)
3 februari 1995
126

Ret beginsel van de autonomie van de
procespartijen wordt niet miskend doordat een appelrechter oordeelt over een
grief die hem tijdens het debat, maar
buiten de beroepstermijn, door een partij
werd voorgelegd. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
865
9 oktober 1995
9. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen,
bevoegdheid van de rechter - Onderzoeksmaatregel - Bevoegdheid van de appelrechter om zijn eindbeslissing aan te
houden.
De rechter in hoger beroep die, zelfs
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, moet de zaak naar de eerste rechter
verwijzen; hij vermag niet te zeggen dat,
na het getuigenverhoor, de verdere behandeling hem toekomt. (Art. 1068, tweede
lid, Ger.W.)
9 november 1995
989
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

10. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep - Vonnis van de
appelrechters- Partijen- WoonplaatsMaatschappelijke zetel - Brussel- Taalgebruik - Gerechtszaken.

UITBREIDING VAN EISEN NIEUWE EIS

11. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis- Partij gedaagd
in een andere hoedanigheid.
Een vordering kan, met toepassing
van art. 807 Ger.W. niet worden gericht
tegen een gedaagde in een andere hoedanigheid dan die waarin hij gedagvaard
werd.
·
26 oktober 1995
915

-84SOCIAAL PROCESRECHT CBIJZONDERE
REGELS)

12. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Sociaal
procesrecht (bijzondere regels)- Ondernemingsraad- en veiligheidscomite - Beschermde
werknemers - Bijzondere ontslagregeling
- Dringende reden - Eindvonnis - Verzoekschrift - Middel - Begrip.
In de zin van art. 11, § 1, tweede lid, wet
boudende bijzondere ontslagregeling voor
de bescbermende werknemers, is o.a. een
middel van boger beroep, de· aanwijzing
van betgeen, volgens appellant, in bet
bestreden eindvonnis, strijdig is met de
wet. (Art. 11, § 1, tweede lid, wet van 19
maart 1991.)
19 juni 1995
629

STRAFZAKEN(DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

13. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen Burgerlijke partij - Onderzoeksgerechten
- Raadkamer - Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling - Ontvankelijkheid van het rechtsmiddel.
De burgerlijke partij kan bet baar door
art. 135 Sv. toegekende recbt om boger
be-roep in te stellen tegen een door de
raadkamer gewezen beschikkingvan buitenvervolgingstelling slecbts uitoefenen indien
baar burgerlijke-partijstelling ontvankelijk is en zij derbalve op regelmatige wijze
als burgerlijke partij kan optreden. (Art.
135 Sv.)
7 maart 1995
281
14. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen Openbaar ministerie - Opschorting van
de veroordeling - lnstemming.
Het openbaar ministerie en met name
de procureur des Konings beboudt bet
recbt om boger beroep in te stellen, ook al
zou bij ter terecbtzitting van de correctionele recbtbank ingestemd bebben met de
door de beklaagde gevraagde en door de
recbtbank gelaste opscborting van de uitspraak. (Artt. 202 Sv. en 3 Probatiewet.)
23 mei 1995
507
PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN

15. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Principaal beroep, vorm,
termijn - Termijn - Aanvangstijdstip.
Wanneer een beklaagde bij verstek is
veroordeeld, moet de verklaring van boger

beroep, ingeval de betekening is gebeurd
door afgifte van bet afschrift van bet exploot
op bet politiecommissariaat ingevolge art.
37 Ger.W., beboudens overmacbt of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan uiterlijk vijftien dagen na die afgifte. (Art. 203,
§ 1, Sv.)
2 mei 1995
444
16. - Strafzaken- Principaal beroep,
vorm, termijn - Gehechte - Verklaring
van hager beroep gedaan ten overstaan
van de gevangenisdirecteur of diens afgevaardigde - Verklaring niet overgezonden
aan de griffie van het gerecht - Gevolg.
Wanneer een gebecbte, bij een ten overstaan van de gevangenisdirecteur of diens
afgevaardigde gedane verklaring boger beroep
beeft ingesteld tegen een bescbikking tot
bandbaving van de voorlopige becbtenis,
is bet boger beroep recbtsgeldig, ook al is
de verklaring niet overgezonden aan de
met de overscbrijving ervan belaste griffier. (Art. 1 wet 25 juli 1893.)
20 december 1995
1153
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

17. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter - Vonnis bij verstek - Geen
hager beroep O.M. -Vinet van de beklaagde
- Vonnis op verzet - Hoger beroep O.M.
en van de beklaagde - Beslissing over dat
hager beroep - Verzwaring van de toestand van de beklaagde.
Wanneer bet O.M. tegen een verstekvonnis niet in boger beroep is gekomen,
mag de appelrecbter, op bet boger beroep
van bet O.M. en van de beklaagde tegen
bet op verzet van de beklaagde gewezen
vonnis, de toestand van de beklaagde t.o.v.
bet verstekvonnis niet verzwaren. (Artt.
187, 188, 202 en 203 Sv.)
12 september 1995
771
18. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter - Vonnis bij verstek - Geen
hager beroep O.M - Verzet van de beklaagde
- Vrijwillige verschijning voor aanvullende telastlegging- Veroordeling- Hoger
beroep O.M. en van de beklaagde - Beslissing over dat hager beroep - Verzwaring
van de toestand van de beklaagde.
De regelluidens welke de appelrecbter
op bet boger beroep van bet O.M. en van
de beklaagde tegen bet op verzet van de
beklaagde gewezen vonnis de toestand
van de beklaagde niet mag verzwaren
wanneer bet O.M. niet in boger beroep is
gekomen tegen bet verstekvonnis, geldt

- - -
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-.85niet bij veroordeling uit hoofde van een
aanvullende telastlegging waarvoor de beklaagde tijdens de rechtspleging op verzet
in eerste aanleg vrijwillig is verschenen.
(Artt. 147, 187, 188, 202 en 203 Sv.)
12 september 1995
775
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

19. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Eenparigheid - Toepassingsgebied.
De uitspraak van de appelrechters waarbij de opdeciemen van de bijdrage tot
financiering van het Bijzonder Fonds tot
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke
Gewelddaden worden verhoogd en waarbij een veroordeling tot gerechtskosten
voor het eerst in hoger beroep wordt opgelegd, vereist geen eenparigheid nu het
geen straffen betreft. (Art. 2llbis Sv.)
28 februari 1995
235
20. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak in eerste aanleg - Afwijzing van
de burgerlijke vordering - Veroordeling
tot schadevergoeding in hager beroep Eenstemmigheid.
Wanneer op het hoger beroep tegen een
vrijsprekend vonnis met afwijzing van de
burgerlijke rechtsvordering, de appelrechters enerzijds de strafvordering vervallen verklaren wegens veijaring en, anderzijds, de burgerlijke rechtsvordering gegrond
verklaren; dient deze laatste beslissing
met eenparigheid van stemmen te worden
gewezen, in zoverre het misdrijf, waarop
de burgerlijke rechtsvordering is gegrond,
bewezen wordt verklaard. (Art. 2llbis Sv.)
28 februari 1995
237
21. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Toepassing.
De appelrechter die de straf van de
eerste rechter bevestigen en deze ook opleggen voor feiten die de eerste rechter enkel
bewezen had verklaard alsmede voor feiten waarvoor de behandeling sine die was
verdaagd geworden, dienen. hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen.
(Art. 2llbis Sv.)
28 februari 1995
238
22. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid- Teniet doen van het
beroepen vonnis - Verzwaring van -de
toestand van de beklaagde.
De in art. 2llbis Sv. vastgestelde regel
van de eenstemmigheid is van toepassing

in de bij die wetsbepaling opgesomde gevallen, zelfs als de rechter in hoger beroep,
overeenkomstig art. 215 Sv., het eerste
vonnis teniet doet en uitspraak doet bij
wege van een nieuwe beschikking.
20juni1995
645
23. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Strafvordering - Opschorting van de
uitspraak van de veroordeling.
Eenstemmigheid van de leden van het
hof van beroep is vereist voor het arrest
dat opschorting van de uitspraak van de
veroordeling beveelt voor ten laste gelegde
feiten die het bewezen verklaart, terwijl
de eerste rechter die niet bewezen had
verklaard. (Art. 2llbis Sv.)
4 oktober 1995
841
24. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Strafvordering - Veroordeling.
Eenstemmigheid van de leden van het
hof van beroep is niet vereist voor het
arrest dat de beklaagde veroordeelt, terwijl de eerste rechter zich ertoe beperkt
had de splitsing te bevelen van de tegen
de beklaagde ingestelde vervolging en de
zaak sine die te verwijzen. (Art. 2llbis
Sv.)
4 oktober 1995
841

BELASTINGZAKEN
GEMEENTEBELASTINGEN, PROVINCIEBELASTINGEN, PLAATSELIJKE BELASTINGEN

25. - Belastingzaken - Gemeentebelastingen, provinciebelastingen, plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen
- Beslissing van de bestendige deputatie
- Beroep van de gemeente - Appelverzoekschrift - Geen betekening aan
de belastingschuldige - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het beroep van de
gemeente tegen een beslissingvan de bestendige deputatie inzake gemeentebelastingen, wanneer het appelverzoekschrift niet
aan de belastingschuldige is betekend.
[Wet van 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffi.ngen, art. 8,
tweede lid, W.I.B. (1964), art. 279.]
379
6 april 1995

TUCHTZAKEN
Tuchtzaken - Orde van Architecten - Provinciale raad - Individuele
26.. -
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maatregel die niet het karakter van een
tuchtstraf heeft - Raad van beroep Bevoegdheid.
Voor de raad van beroep van de Orde
van Architecten kan in hoger beroep worden gekomen van de beslissing van een
provinciale raad die, uitspraak doende in
tuchtzaken, een individuele maatregel beveelt die niet het karakter van een tuchtstraf heeft. (Artt. 19, 20 en 31, eerste lid,
Architectenwet.)
30 juni 1995
706

HUUR VAN DIENSTEN
1. - Aannemingsovereenkomst - Gebouw ~ Aansprakelijkheid van de aannemer - Verborgen gebrek - Goedkeuring
van het werk.
Een constructiegebrek waarvan de opdrachtgever althans bij de eindoplevering
van het werk het bestaan kende, kan niet
worden beschouwd als een verborgen gebrek
dat als dusdanig de aannemer aansprakelijk stelt. (Art. 1792 B.W.)
12 januari 1995
35
2. - Architect- Onvolledige opdracht
- Schadelijdende derde -Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Op zich regelt art 4, eerste lid, wet 20
feb. 1939 de extra-contractuele aansprakelijkbeid van de architect niet. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
704
30 juni 1995
3. - Tienjarige aansprakelijkheid- Gebrek in de bouw - Bewijs.
Wanneer een opdrachtgever zich beroept
op de tienjarige aansprakelijkbeid van de
aannemer uit art. 1792 B.W., moet hij het
bewijs leveren van het gebrek in de bouw
of van de ongeschiktheid van de grond, en
niet enkel van de eventueel door zodanig
gebrek veroorzaakte schade.
1135
15 december 1995

HUUR VAN GOEDEREN
HUISHUUR

Verplichtingen van partijen
PACHT

Verplichtingen van partijen
Onderverhuring en overdracht van huur
Einde (opzegging, verlenging, terugkeer,
enz.)
HANDELSffiJUR

Verplichtingen van partijen
1
Onderverhuring en huuroverdnl.cht
Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.)

HUISHUUR
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

1. - Huishuur - Verplichtingen van
partijen - Brand in onroerend goed Aansprakelijkheid van de huurder -Art.
1733 B. W (oud) - Art. 1733 B. W gewijzigd bij Huurwet van 20 feb. 1991 Beide wetsbepalingen inhoudelijk identiek.
De aansprakelijkbeid van de huurder
voor brand is dezelfde in de vorige versie
van art. 1733 als in de versie van dat
artikel bepaald bij de wet van 20 feb.
1991.
19 oktober 1995
900

PACHT
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

2. - Pacht - Verplichtingen van partijen - Eis tot teruggave van te veel ontvangen pachtgelden - Verjaring - Aanvang.
Bij gerechtelijke beeindiging van een
pachtovereenkomst ten laste van de pachter, wordt laatstgenoemde geacht het gepachte
goed te verlaten op de in het vonnis bepaalde
datum van beeindiging; op die datum gaat
de bij art. 5, vierde lid, van art. III Pachtwet bepaalde termijn van verjaring in
t.a.v. van de eis van de pachter tot teruggave van de pachtprijs die het wettelijk
bedrag overschrijdt.
831
29 september 1995
ONDERVERHURING EN OVERDRACHTVAN
HUUR

3. - Pacht- Onderverhuring en overdracht van huur - Bevoorrechte pachtoverdracht - Onregelmatigheid - Verzet
van de verpachter - Vorm.
De verpachter die tegen de bij art. 35
Pachtwet bepaalde bevoorrechte pachtoverdracht opkomt wegens onregelmatigheid van de overdracht ofvan de kennisgeving
ervan, kan dat doen bij wijze van verzet.
(Artt. 35 en 36 Pachtwet.)
24 februari1995
211
EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, TERUGKEER, ENZ.)

4. - Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, enz.) - Onteigening
ten algemenen nutte - Afgaande pachter
- Vergoeding- Artikel 11 (oud) Gw.
Wanneer de pacht beeindigd wordt door
een onteigening ten algemenen nutte komt
aan de pachter de vergoeding toe, bepaald

:. ::J

-87in art. 11 (oud) Gw. en niet die bepaald in overeenkomst - Vereisten - Verhouding
tussen partijen - Ontstaan van rechten
art. 46 Pachtwet.
7 december 1995
1088 van hoofdhuurder - Gevolg.
Het bestaan van een onderhuur vereist
5. - Pacht- Einde (opzegging, verlenging, terugkeer, enz.) - Opzegging door de niet dat de in de onderhuurovereenkomst
verleende rechten door de hoofdhuurder
verpachter - Eerste gebruiksperiode zijn verkregen in. de hoofdhuurovereenBegrip.
De opeenvolgende pachtperiodes, als be- komst. (Art. 11, II, derde lid, Handelsdoeld in art. 8 Pachtwet, in de loop waar- huurwet.)
30 juni 1995
695
van de verpachter een einde kan maken
aan de pacht, omvatten de eerste gebruiks10.- Handelshuur-Onderverhuring
periode, in de zin van art. 4 van die wet, en huuroverdracht - Onderverhuring zijnde de eerste periode waarin het ver- Eerste verhuurder geen hoofdhuurder bij
pachte goed in gebruik wordt gegeven aan sluiten van de onderhuurovereenkomst de pachter.
Gevolg.
1091
7 december 1995
De onderhuur kan ook bestaan in het
G. - Pacht-Einde (opzegging, verlen- geval dat de oorspronkelijke verhuurder
ging, terugkeer, enz.)- Bedongen gebruiks- slechts na zijn overeenkomst met de oorperiode van achttien jaar - Eerste en spronkelijke huurder hoofdhuurderwordt.
(Art. 11, II, derde lid, Handelshuurwet.)
tweede gebruiksperiode - Opzegging 30 juni 1995
695
Geldigheid.
Het is in strijd met de dwingende bepa11. - Handelshuur- Onderverhuring
lingen van art. 4 Pachtwet in de pachto- en huuroverdracht - Verbodsbepaling vereenkomst te bedingen dat, bij ontstentenis Vormvereisten - Niet-naleving door de
van een geldige opzegging tegen het einde huurder- Gevolgen t.a.v. overnemer.
van de bedongen gebruiksperiode van achtHet feit dat de huurder niet overgaat
tienjaar, een derde pachtperiode ingaat of tot de kennisgeving of de betekening van
dat de eerste gebruiksperiode van acht- onderverhuring of huuroverdracht, vertien jaar de eerste en tweede gebruiks- leent aan de overnemer van gezamenlijke
perioden omvat.
rechten van de huurder niet het recht om
1091 in eigen naam tot de in het derde lid van
7 december 1995
art. 10 Handelshuurwet bepaalde betekeHANDELSHUUR
ning over te gaan. (Art. 10, eerste en
derde lid, Handelshuurwet.)
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
23 oktober 1995
911
7. - Handelshuur- Verplichtingen van
EINDE (OPZEGGING, HUURHERNIEUWING,
partijen - Verbouwing door huurder ENZ.)
Kosten niet hager dan drie jaar huur -'--12. - Handelshuur - Einde (opzegBegrip.
Inzake handelshuur mag de verbou- ging, huurhernieuwing, enz.) - Opzegwing die de huurder mag uitvoeren niet ging - Gevolg.
meer dan drie jaar huur kosten, inclusief
De door een partij opgezegde handelshet honorarium van de architect en de huurovereenkomst blijft voortbestaan tot
belasting over de toegevoegde waarde; de het verstrijken van de in de opzegging
rechter kan daarentegen oordelen dat de bepaalde termijn. (Art. 3 Handelskosten van de afvverking daarin niet moe- huurwet.)
ten worden begrepen. (Art. 7 Handels27 januari 1995
90
huurwet.)
13. - Handelshuur - Einde (opzeg450
4 mei 1995
ging, huurhernieuwing, enz.) - OpzegONDERVERHURING ENHUUROVERDRACHT ging - Verkorte opzeggingstermijn.
Wanneer de huurder een einde maakt
8. - Handelshuur - Onderverhuring aan de handelshuurovereenkomst door een
en huuroverdracht - Onderverhuring opzegging waarvan de termijn verstrijkt
Overeenkomst - Aard.
v66r het verstrijken van de termijn van
De onderhuur is een zelfstandige huur opzegging door de verhuurder, eindigt de
die onderscheiden is van de hoofdhuur.
overeenkomst niet doordat de termijn van
30 juni 1995 .
695 de door de verhuurder gegeven opzegging
9. - Handelshuur - Onderverhuring wordt verkort, maar als gevolg van de
en huuroverdracht - Onderhuur- door de huurder gegeven opzegging bij het

-88verstrijken van de door deze in acht genamen opzeggingstermijn. (Art. 3 Handelshuurwet.)
27 januari 1995
90
14. - Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Uitzettingsvergoeding- Beeindiging door de huurder.
De huurder die een einde maakt aan de
handelshuurovereenkomst door een opzegging waarvan de termijn verstrijkt v66r
het verstrijken van de termijn van opzegging door de verhuurder, heeft geen recht
op de in art. 25, eerste lid, 3", Handelshuurwet bepaalde uitzettingsvergoeding.
(Artt. 3 en 25, eerste lid, 3°, Handelshuurwet.)
27 januari 1995
90
15. - Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz)- Voortijdige
beeindiging - Akkoord van partijen Wijze van vaststelling.
Onwettig is het vonnis dat beslist dat
een handelshuurovereenkomst beeindigd
is op grond van een wederzijds akkoord
tussen partijen, wanneer dat akkoord niet
is vastgesteld bij authentieke akte of niet
blijkt uit een voor de rechter afgelegde
verklaring. (Art. 3, vierde lid, Handelshuurwet.)
17 februari 1995
189
16. - Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz) - Opzegging
- Opzegging door de verhuurder- Hoofdhuurder - Onderhuurder - Onderhuurdereigenaar van de handelszaak- Vergoeding
wegens uitzetting - Vordering in rechte Voorwaarde.
Wanneer een handelszaak, die Jlitsluitend eigendom is van de onderhuurder,
verloren gaat ingevolge de opzegging gegeven door de verhuurder aan de hoofdhuurder, heeft de onderhuurder, aileen
door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder, recht op een vergoeding wegens
uitzetting. (Artt. 3, vijfde lid, 25, eerste en
derde lid, en 26 Handelshuurwet.)
21 april 1995
415

HUWELIJK
1. - Internationaal privaatrecht- Ma·
rokkaanse wet - Toestemming - Schijnhuwelijk - Nietigheid.
.
Het arrest dat beslist dat een in Marokko
tussen personen van Marokkaanse nationaliteit gesloten huwelijk een schijnhuwelijk is en het deswege nietig verklaart, is
naar recht verantwoord wanneer het, op
grond van artt. 1, 4, 1o, en 37 van het
Wetboek van het Marokkaanse personeel

statuut, vaststelt dat de echtgenoot niet is
toegetreden tot het instituut van het huwelijk, zoals dat in art. 1 van dat wetboek
wordt omschreven, nu hij aileen is gehuwd
om zijn verblijf in Belgie te vergemakkelijken en niet om een gezin te
stichten.
23 februari 1995
204
2. - Hitlpverlening tussen echtgenoten
- Onderhoudsplicht van bloed- of aanverwanten - Rangorde.
De hulpverle:iling tussen echtgenoten
primeert de onderhoudsverplichting van
bloed- of aanverwanten. (Art. 213 B.W.)
7 april 1995
392
3. - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding
tussen de echtgenoten- Uitkering tot levensonderhoud - Toekenning - Voorwaarden.
De rechter die. op grond van art. 223,
tweede lid, B.W. de plicht tot samenwoning der echtgenoten voorlopig schorst,
kan voor de duur van die feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud of
een inkomstendelegatie als daarmee gepaard
gaande dringende voorlopige maatregel
toekennen zonder dat hij zich behoeft uit
te spreken over de vraag wie van de
echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding schuld treft.
30 november 1995
1059
4. - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen- Draagwijdte.
De bij art. 223, tweede lid, B.W. bedoelde
dringende voorlopige maatregelen die de
vrederechter op verzoek van een der echtgenoten kan bevelen indien de verstandhouding tussen hen ernstig verstoord is,
mogen niet ertoe leiden dat een feitelijke
scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze wordt georganiseerd.
30 november 1995
1059
5. - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten e7t de kinderen - Geen
beperking in de tijd - Draagwijdte.
Uit het enkele feit dat de rechter de op
grond van art. 223, tweede lid, B.W. bevolen maatregelen niet in de tijd beperkt,
volgt niet noodzakelijk dat hij de feitelijke
scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze organiseert.
30 november 1995
1059
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-896. - Verstoting- Marokkaanse beslissing- Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit - Gevolgen - Gevolgen in Belgie
- Voorwaarden - Voorwaarden in Belgie
- Recht van verdediging.
Art. 570, tweede lid, 2", Ger.W. wordt
geschonden door het arrest, dat vaststelt
dat de verstoten echtgenote, die net als
haar man van Marokkaanse nationaliteit
is, niet opgeroepen noch gehoord werd
tijdens de rechtspleging tot verstoting en
dat uitwerking toekent aan de beslissing
waarbij de Marokkaanse rechter bij de
akte van verstoting is opgetreden. (Art.
570, tweede lid, 2°, Ger.W.)
11 december 1995
1101

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALLERLEI

ALLERLEI
Allerlei - Rechten van de schuldeisers
- Eigen schuld ontstaan uit strafbare of
onrechtmatige daad van een der echtgenoten - Verhaal op het gemeenschappelijk
vermogen - Voorwaarden.
Niet wettig verantwoord is het arrest
dat de verhaalbaarheid van een eigen
schuld ontstaan uit een strafrechtelijke
veroordeling van een der echtgenoten of
uit een onrechtmatige daad door hem begaan,
op het gemeenschappelijk vermogen uitsluit op grond dat het bewijs niet is geleverd dat het gemeenschappelijk vermogen
nut trok uit de eigen schuld. (Art. 1412,
tweede lid, B.W.)
6 november 1995
966

I
IDENTITEITSKAART
1. - Afgifte aan de politie - Geen vrijheidsberoving.
Het feit dat een persoon zijn identiteitskaart afgeeft aan de politie wanneer hij
daartoe gevorderd wordt, is geen vrijheidsberoving in de zin van art. 5.1 E.V.R.M.
800
20 september 1995
2. - K.B. 29 juli 1985 - Wet 19 juli
1991- Niet opgeheven K.B.
Het K.B. van 29 juli 1985 betreffende de
identiteitskaarten is niet opgeheven door
de wet van 19 juli 1991 en de erin omschreven misdrijven moeten worden gestraft
overeenkomstig die wet.
20 september 1995
800

UNDEPLAATSSTELLING
1. - Strafzaken - Door een misdrijf
veroorzaakte schade - Burgerlijke rechtsvordering - Benadeelde - lndeplaatsstelling - Burgerlijke-partijstelling
door de gesubrogeerde - Ontvankelijkheid.
Hij die in de plaats is gesteld van een
door een misdrijf benadeelde, kan zich
voor het strafgerecht burgerlijke partij
stellen tegen de beklaagde. (Art. 3 V.T.Sv.)
25 januari 1995
75

2. - Begrip - Uitoefening van reckten.
De gesubrogeerde oefent geen eigen rechten uit, maar de rechten van degene in
wiens plaats hij is getreden en van wie hij
die rechten door indeplaatstelling heeft
verkregen (art. 1251 B.W.); een schuldeiser behoeft geen indeplaatsstelling om
een vordering tot betaling van zijn schuldvordering te kunnen instellen tegen zijn
schuldenaar.
9 maart 1995
287
3. - Sluitingsfonds
lndeplaatsstelling van het Fonds in de rechten van de
werknemer - Gevolg - Voorrechten en
hypo the ken - Algemeen voorrecht.
Noch art. 8, eerste lid, Sluitingsfondswet, noch art. 19, eerste lid, 3"bis, Hypotheekwet kennen aan het Fonds tot Vergoeding
van de in Geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers een voorrecht toe dat de werknemer, in wiens
rechten en vorderingen dat Fonds is getreden, niet geniet. (Art. 8, eerste lid, Sluitingsfondswet; art. 19, eerste lid, 3°bis, Hypotheekwet.)
6 oktober 1995
853
4. - Leerkracht getroffen door een ongeval veroorzaakt door de schuld van een
derde- Periodes van afwezigheid- Weddetoelagen uitbetaald door de overheid Substitutie in de rechten van de getroffene
- Vereisten.
Wanneer een personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs, die getroffen is door
een ongeval veroorzaakt door de schuld
van een derde, de overheid niet in zijn
rechten heeft doen treden tegen hem die
het ongeval heeft veroorzaakt, kan de
overheid de wettelijke indeplaatsstelling
niet aanvoeren om van de verzekeraar
van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling te verkrijgen van
de weddetoelagen die, ingevolge een statutaire verplichting, voor de aan het ongeval te wijten periodes van afwezigheid

-90aan de getro:lfene zijn hetaald. (Art. 1250,
1", B.W.; art. 18 K.B. 15 jan. 1974.)
. 903
19 oktoher 1995

Beslissing van de directeur
Ontheffing
VOORZIENINGVOORHETHOFVANBEROEP

INGEBREKESTELLING

VOORZIENING IN CASSATIE

Begrip - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord- Faillissement - Aangifte van sqhuldvordering
- Gevolg - Aanmaning tot betaling Interesten- Moratoire interesten- Gefailleerde.
De aangifte van de gewone schuldvordering in het passief van de failliete hoedel staat gelijk met een aan de schuldenaar
gerichte aanmaning tot hetaling; zij doet
de moratoire interesten lopen ten aanzien
van de schuldenaar. (Art. 1254 B.W.; artt.
451 en 452 W.Kh.)
16 fehruari 1995
181

INTERNATIONALE VERDRAGEN

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
PERSONENBELASTING

Inkomsten uit roerende goederen
Bedrijfsinkomsten
Algemeen
Bezoldigingen
Andere aftrekhare posten
Bedrijfsverliezen
Berekening van de aanslag
Voorafbetalingen
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Vaststelling van het helasthaar nettoinkomen
Bedrijfslasten
Bedrijfsverliezen
Allerlei
NIET-VERBLIJFHOUDERS
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Roerende voorheffing
Bedrijfsvoorheffing
Aanrekening en terughetaling van de voorhe:ffingen
AANSLAGPROCEDURE

Aanslagtermijnen
Belastingaangifte
Aanslag en inkohiering
Aanslaghiljet
Wijziging door de administratie van een
aangifte
Bewijsvoering
Vergelijking met soortgelijke helastingplichtigen
Sancties, verhogingen, administratieve hoeten, stra:lfen
Bezwaar

ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Boekhoudrecht- Fiscaal recht - Onderling verband.
Geen algemeen rechtsheginsel is ''het
heginsel dat het hoekhoudrecht het fiscaal
recht heheerst".
5 mei 1995
457
2. - Algemeen-Simulatie-Art. 1321
B. W: - Draagwijdte.
Art. 1321 B.W., krachtens hetwelk derden in hun hetrekkingen met de partijen
van een gesimuleerde overeenkomst zich
op die overeenkomst kunnen heroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst,
vindt geen toepassing in helastingzaken.
19 mei 1995
497

PERSONENBELASTING
INKOMSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN

3. - Personenbelasting - Inkomsten
uit roerende goederen - Maatschappelijk
kapitaal van een vennootschap op aandelen -- Vermindering - Terugbetaling
aan de aandeelhouders - Dividend Begrip.
De artt. 11, 1°, en 12, § 1, 2°, en § 2,
W.I.B. (1964) worden door de rechter geschonden wanneer hij heslist dat het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap op
aandelen, dat ingevolge een regelmatige
heslissing tot vermindering van dat kapitaal werd terughetaald, niet kan worden
heschouwd als werkelijk gestort kapitaal,
in de zin van voormeld art. 12, § 2, en dat
de terughetaling van dat kapitaal hijgevolg als een dividend wordt aangemerkt,
voor zover het aldus terughetaalde kapitaal wordt samengesteld door de inhreng,
in natura, hij wege van fusie, van heel het
maatschappelijk vermogen van een
vooraf opgeslorpte vennootschap, en voor
zover dat maatschappelijk vermogen hestond
uit van helasting vrijgestelde meerwaarden waarvan nooit helasting is geheven.
468
11 mei 1995

91BEDRIJFSINKOMSTEN

Algemeen
4. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Algemeen - Simulatie - Begrip.
Inkomstenbelastingen moeten worden
geheven op de bij de wet bepaalde inkomsten, op grond van de door de belastingplichtige werkelijk gehanteerde juridische constructie.
19 mei 1995
497
Bezoldigingen
5. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Voordelen in
natura - Werkend vennoot - Begrip.
Een werkend vennoot in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan wie als dusdanig als bedrijfsinkomsten belastbare voordelen in natura
kunnen worden toegekend, is onder meer
hij die in die vennootschap geld heeft
belegd en er werkelijk en bestendig werkt
om een kapitaal dat hem ten dele toebehoort, te doen opbrengen. (Art. 27, § 2, 2°,
W.I.B. 1964.)
38
12 januari 1995
6. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen -In het buitenland verkregen inkomsten.
Uit de artt. 5, 6, 20, 2", a, 26, eerste lid,
en 43 W.I.B. (1964) blijkt dat, tenzij de
wet anders bepaalt, alle inkomsten van
een belastingplichtige, met name de bezoldigingen uit hoofde van een dienstbetrekking, in Belgie belastbaar zijn, onverschillig of ze in Belgie dan wel in het buitenland
zijn verkregen.
27 oktober 1995
928
7. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Bezoldigingen van een werkend vennoot Begrip.
De beslissing dat de premies van een
door een B.V.B.A. gesloten levensverzekering, waarbij zij een kapitaal krijgt uitbetaald bij overlijden van een zaakvoerdervennoot, voor laatstgenoemde als bezoldiging
van een werkend vennoot belastbare voordelen zijn, is naar recht verantwoord wanneer het arrest, op grond van een geheel
van samenvallende verrichtingen en inzonderheid van een overeenkomst tussen die
vennootschap en haar vennoot-zaakvoerder,
vaststelt dat alleen laatstgenoemde daar
voordeel bij had en dat de partijen in
werkelijkheid niet de bedoeling hadden
van de vennootschap tot vyerkelijke begunstigde van de verzekeringsovereenkomst

te maken. [Artt. 20, 2°, c, 26, tweede lid,
2°, en 27, § 2, W.I.B. (1964).]
963
3 november 1995
Andere aftrekbare posten
8. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Andere aftrekbare posten Bijkomend tewerkgesteld personeelslid Begrip.
Art. 44, § 1, van de wet van 27 december
1984 houdende fiscale bepalingen, dat van
de personenbelasting, van de vennootschapsbelasting of van de belasting der nietverblijfhouders tot een bedrag gelijk aan
150.000 fr per in Belgie bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid vrijstelling bepaalt op de winst van nijverheids-, handelsof landbouwbedrijven die op 31 december
1984 of op het einde van het jaar waarin
het bedrijf is aangevangen als die aanvang op een latere datum valt, minder
dan vijftigwerknemers tewerkstellen, maakt,
voor de vaststelling van het aantal in
dienst zijnde personeelsleden, geen onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse werknemers.
19 mei 1995
501
Bedrijfsverliezen
9. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Begrip.
Een zeker en vaststaand verlies dat van
het nettobedrag van de bedrijfsinkomsten
mag worden afgetrokken, is alleen het
tijdens het belastbaar tijdperk geleden
verlies dat niet wordt gecompenseerd
door een overeenstemmende invorderbare
schuldvordering. (Art. 44, tweede lid,
W.I.B., thans art. 49, tweede lid, W.I.B.
1992.)
5 mei 1995
457
BEREKENING VAN DE AANSLAG

Voorafbetalingen
10. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen - Terugbetaling - Moratoire interest.
Wanneer voorafbetalingen wegens tardiviteit van de aanslag moeten worden terugbetaald, hetzij bij de belastingheffing, hetzij na een bezwaar, kan die terugbetaling niet leiden tot toekenning van moratoire interest op grond van art. 308
W.I.B. (Art. 309, eerste lid, en 2°, W.I.B.,
thans art. 419, eerste lid, en 2°, W.I.B.
1992.)
758
7 september 1995

92-

VENNOOTSCHAPSBELASTING
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR
NETTO-INKOMEN

de voordelen hieruit volgt dat zij te wijten
zijn aan de abnormale overdracht van de
exploitatie van een voorspoedige ve:rinootschap, alleen om haar winsten over te
dragen naar een zieltogende onderneming
en ze te compenseren met de vroegere
verliezen van die onderneming die normalerwijze niet kunnen worden teruggewon-

Bedrijfslasten
11. - Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
- Bedrijfslasten - Administratieve geld- nen"'.
boeten bedoeld in het WB. T. W.
23 februaril995
206
De in art. 70, § 2, W.B.T.W. bedoelde
geldboete is een van de belasting aftrek- Allerlei
bare bedrijfslast. (Art. 50, 5•, W.B.T.W.)
14. - Vennootschapsbelasting- Vast12 januari 1995
36 stelling van het belastbaar netto-inkomen
12. - Vennootschapsbelasting - Vast- - Allerlei - Berekening van de aanslag
stelling van het belastbaar netto-inkomen - Voqrafbetalingen - Terugbetaling - Bedrijfslasten - Afschrijvingen - Af- Moratoire interest.
Moratoire interest is verschuldigd op
schrijvingen naar wens - Begrip.
De krachtens art. 2, § 1, van de wet van het bedrag van de terug te geven vooraf29 nov. 1977 tot invoering van tijdelijke . betalingen in de mate waarin de overeenfiscale ontheffingen om de prive-investeringen komstig art. 266 W.I.B. ingekohierde
te bevorderen toegelaten afschrijvingen vennootschapsbelasting werd gekweten door
naar wens van de lichamelijke of onlicha- verrekening van voormelde voorafbetalinmelijke goederen die voor het uitoefenen gen. (Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B.
van de beroepswerkzaamheid in Belgie 1992.)
753
7 september 1995
worden gebruikt, moeten bedrijfseconomisch verantwoord zijn. (Art. 2, § 1, wet
29 nov. 1977 tot invoering van tijdelijke
NIET-VERBLIJFHOUDERS
fiscale ontheffingen om de prive-investe;1.5.
Niet-verblijfhouders ~ Overeenringen te bevorderen.)
364 komst tussen Belgie en Frankrijk van 10
31 maart 1995
maart 1964- Personenbelasting- Bestuurders van een vennootschap - BezoldiBedrijfsverliezen
gingen ontvangen als loontrekker- Be las13. - Vennootschapsbelasting - Vast- ting.
stelling van het belastbaar netto-inkomen
De bezoldigingen die bestuurders van
- Bedrijfsverliezen - Vennootschappen
vennootschap als loontrekkers ontvan- Fusie - Overname - Winsten en baten een
gen,
zijn belastbaar in de Staat op het
- Vroegere bedrijfsverliezen - Aftrek grondgebied waarvan de persoonlijke actiAbnormale voordelen - Begrip.
viteit, die de bron van die inkomsten is,
De beslissing van het arrest om, over- wordt uitgeoefend. (Artt. 9 en 11, Overeeneenkomstig de artt. 53 en 115, tweede lid, komst tussen Belgie en Frankrijk van 10
W.I.B., de aftrek van vroegere bedrijfs- maart 1964.)
verliezen te weigeren, is naar recht ver52
19 januari 1995
antwoord als het oordeelt dat, om te bepalen
16. - Niet-verblijfhouders
Buitenof, ten gevolge van een fusie van vennootschappen waartussen een band van weder- landse venrwotschap - Exploitatie en verzijdse afhankelijkheid bestaat, de winsten richtingen van winstgevende aard- Begrip.
en baten waarvan de overnemende venDe winst!gevende aard van de werkzaamnootschap haar vroegere bedrijfsverliezen heid van een niet-verblijfhoudende venwil aftrekken, uit abnormale voordelen nootschap 'kan naar recht hieruit worden
voortkomen, in de zin van de voornoemde afgeleid dl'it die vennootschap wier statuwetsbepalingen, dient te worden nage- tair doel o:b.der andere erin bestaat goedegaan of de voordelen die de overnemende ren van alle aard te beleggen en te beheren,
onderneming rechtstreeks of onrecht- eigenares is van in Belgie gelegen onroestreeks uit de overgenomen vennoostschap rende goederen die aan natuurlijke persoheeft behaald, in economisch verant- nen voor prive-doeleinden in huur worden
woorde omstandigheden zijn verkregen en gegeven, nu het enige doel van die venniet aileen om, met het oog op belasting- nootschap bestaat in beleggingen, met name
ontwijking, de aftrek van voormelde bedrijfs- vastgoedbeleggingen. (Artt. 139, 2•, en
verliezen mogelijk te maken en vaststelt 148, 2·, W.I.B. 1964.)
dat te dezen ''het abnormaal karakter van
19 januari 1995
54

-9317. - Niet-verblijfhouders - Buiten- BEDRIJFSVOORHEFFING
landse vennootschap - Vaste inrichting in
20. - Voorheffingen en belastingBelgii! - Roerende voorheffing - Geen
aftrekking -Art. 192, tweede lid, W.I.B- krediet - Bedrijfsvoorheffin,g - TerugBelgisch-Zwitserse Overeenkomst van 28 gave - Moratoire interest.
augustus 1978, art. 25, § 3 - Dubbele
Wanneer bedrijfsvoorheffing moet worbelasting - Verenigbaarheid.
den terugbetaald wegens de laattijdigheid
Art. 192, tweede lid, W.I.B., in zijn op de van de aanslag, kan de rechter de Staat
aanslagjaren 1981 tot 1988 toepasselijke niet veroordelen tot betaling van moraversie, volgens hetwelk bij aan de belas- toire interest op grond van art. 308 W.I.B.
ting der niet-verblijfhouders onderworpen (1964).
341
23 maart 1995
belastingplichtigen, zoals de buitenlandse
vennootschappen met een vaste inrichting ·
21. - Voorheffingen en belastingin Belgie, geen roerende voorhe:ffing wordt
afgetrokken uit hoofde van inkomsten uit krediet - Bedrijfsvoorheffing - Terugaandelen of delen en van inkomsten uit gave - Moratoire interest.
belegde kapitalen, is niet in overeenstemWanneer de belasting is ingekohierd en
ming met het non-discriminatievoorschrift de bedrijfsvoorheffing met die belasting is
van art. 25, § 3, Overeenkomst van 28 verrekend, heeft de voorheffing het karakaugustus 1978 tussen Belgie en Zwitser- ter van een belasting en vormt zij, als zij
land tot het vermijden van dubbele belas- geheven is van en verrekend met een
ting inzake belastingen naar het inkomen volkomen onverschuldigde belasting, geen
en naar het vermogen.
overschot van voorheffing in de zin van
26 januari 1995
85 art. 309, 2", W.I.B. (1964); daaruit volgt
dat de belastingplichtige naast de teruggave van de voorheffing ook recht heeft op
VOORHEFFINGEN
moratoire interest. [Artt. 308 en 309, 2°,
EN BELASTINGKREDIET
W.I.B. (1964).]
4 mei 1995
455
ROERENDE VOORHEFFING
18. - Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Niet
aangegeven inkomsten- Niet ingehouden
voorheffing - Geen bevrijdende werking
- Bijzondere heffing op hoge roerende
inkomsten.
Wanneer een vennootschap nagelaten
heeft de voorhe:ffing op de door haar vennoten ontvangen roerende inkomsten in
te houden, kunnen de vennoten zich niet
beroepen op de bevrijdende werking van
de roerende voorheffing en evenmin, in
voorkomend geval, ontkomen aan de bijzondere he:ffing op de hoge roerende inkomsten. (Art. 220bis W.I.B. 1964; art. 42 wet
van 28 dec. 1983.)
563
1 juni 1995
19. - Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten.
Wanneer de roerende voorhe:ffing op dividenden aan niet-verblijfhouders onverschuldigd werd betaald, vermag de rechter niet,
op grond van artikel 308 W.I.B. (1964), de
Belgische Staat ertoe te veroordelen op
het aan de belastingschuldige terug te geven bedrag moratoriuminterest te betalen
vanaf de maand volgend op de betaling
van de onverschuldigde voorheffing. (Art.
308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B. 1992.)
12 oktober 1995
882

AANREKENING EN TERUGBETALING VAN
DE VOORHEFFINGEN

22. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling
van de voorheffingen - Bedrijfsvoorheffing
- Verrekening met belastingen - Onmogelijkheid - Gevolg.
Uit artikel 170 van de Grondwet, volgens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan
artikel 211, §. 2, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) · onderliggende beginsel volgt dat de Belgische Staat
die bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die
niet kan worden verrekend met enige
belasting, tot teruggave ervan moet worden veroordeeld. (Artt. 170 Gw. en 211,
§ 2, W.I.B., thans art. 304, § 2, W.I.B.
1992.)
579
9 juni 1995
23. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling
van de voorheffingen- Bedrijfsvoorheffing
- Verrekening met belastingen - Onmogelijkheid - Gevolg.
· Uit artikel 170 van de Grondwet, volgens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan
artikel 211, § 2, van het Wetboek van de

-94Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel volgt dat de Belgische Staat
die bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die
niet kan worden verrekend met enige
belasting, tot teruggave ervan moet worden veroordeeld.(Artt. 170 Gw. en 211,
§ 2, W.I.B., thans -art. 304, § 2, W.I.B.
1992.)
583
9 juni 1995

AANSLAGPROCEDURE
AANSLAGTERMIJNEN

24. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijn,en - Bijzondere termijn - Rechtsvordering wijzend op het bestaan van niet
aangegeven inkomsten.
Wanneer een rechtsvordering uitwijst
dat in een der vijf jaren v66r dat van het
instellen van de vordering belastbare inkomsten niet zijn aangegeven, mag de administratie krachtens art. 263, § 1, 3", W.I.B.
(1964) toepassing maken van het beginsel
van een aanvullende aanslag en dan het
bedrag ervan vaststellen op basis van
andere gegevens dan die welke uit de
rechtsvordering zijn gebleken.
563
1 juni 1995
BELASTINGAANGIFTE

25. - Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Aangifteformulier- Gevoegde
bescheiden - Wijziging van aangifte Vereisten.
Artikel251 W.I.B. (1964) wordt geschonden door het arrest, dat na te hebben
vastgesteld dat de belastingplichtige in
zijn aangifte in de personenbelasting het
bedrag van de bedrijfsuitgaven niet in de
daartoe bestemde rubriek heeft ingevuld,
oordeelt dat de bijgevoegde bijlagen met
opgave van bedrijfsuitgaven integrerend
deel uitmaken van het aangifteformulier
en dat de administratie de in die bijlage
vermelde bedrijfsuitgaven slechts mocht
verwerpen na voorafgaande toezending aan
de belastingplichtige van een bericht van
wijziging van aangifte. (Artt. 214, §§ 1 en
3, en 251 W.I.B.; thans artt. 307, §§1 en 3,
en 346 W.I.B. 1992.)
586
9 juni 1995
AANSLAG EN INKOHIERING

26. - Aanslagprocedure - Aanslag en
inkohiering - Principieel verschuldigde
basisbelasting - Vermelding.
Noch het kohier, noch het aanslagbiljet
moeten uitdrukkelijk melding maken van
het bedrag van de principieel verschuldigde basisbelasting, waarmede de voor-

heffingen en voorafbetalingen nog niet zijn
verrekend. (Art. 365 W.I.B. 1992.)
42
13 januari 1995
AANSLAGBILJET

27. - Aanslagprocedure -Aanslagbiljet - Principieel verschuldigde basisbelasting - Vermelding.
Noch het kohier, noch het aanslagbiljet
moeten uitdrukkelijk melding maken van
het bedrag van de principieel verschuldigde basisbelasting, waarmede de voorheffingen en voorafbetalingen nog niet zijn
verrekend. (Art. 365 W.I.B. 1992.)
42
13 januari 1995
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN
EEN AANGIFTE

28. - Aanslagprocedure - Wijziging
door de administratie van een aangifte Vereisten.
Artikel251 W.I.B. (1964) wordt geschonden door het arrest, dat na te hebben
vastgesteld dat de belastingplichtige in
zijn aangifte in de personenbelasting het
bedrag van de bedrijfsuitgaven niet in de
daartoe bestemde rubriek heeft ingevuld,
oordeelt dat de bijgevoegde bijlagen met
opgave van bedrijfsuitgaven integrerend
deel uitmaken van het a:angifteformulier
en dat de administratie de in die bijlage
vermelde bedrijfsuitgaven slechts mocht
verwerpen na voorafgaande toezending aan
de belastingplichtige van een bericht van
wijziging van aangifte. (Artt. 214, §§ 1 en
3, en 251 W.I.B.; thans artt. 307, §§ 1 en 3,
en 346 W.I.B. 1992.)
586
9 juni 1995
BEWIJSVOERING

Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
29. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Begrip.
De fiscale administratie handelt overeenkomstig art. 248 W.I.B. wanneer, zij,
bij gebreke van bewijskrachtige gegevens,
de belastbare grondslag van de bedrijfsinkomsten bepaalt door de kostprijs van de
door de belastingplichtige in de betrokken
belastingperiode gedane aankopen te vermenigvuldigen met brutowinstpercentages
afgeleid uit die, toegepast door drie soortgelijke belastingplichtigen, waarmee werd
vergeleken, en door van het op die wijze
verkregen produkt de niet betwiste bedrijfsuitgaven af te trekken. (Art. 248, § 1,

~==---
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eerste lid, W.I.B., thans art. 342, § 1,
eerste lid, W.I.B. 1992.)
10 maart 1995
293
SANCTIES, VERHOGINGEN, ADMINISTRATIEVE BOETEN, STRAFFEN

30. - Aanslagprocedure- Sancties, verhogingen, administratieve boeten, straffen
- Overtredingen - Daders en medeplichtigen - Ontdoken belasting- Hoofdelijkheid - Aard der sanctie - Cassatie Gevolg.
Vernietiging van de onwettige beslissing
waardoor zij die als daders of als medeplichtigen resp. van misdrijven bedoeld in
de artt. 449 tot 452 W.I.B.-1992 en 73 en
73bis B.T.W.-Wetboek worden veroordeeld,
hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van
de door deze misdrijven ontdoken belasting, gebeurt zonder verwijzing nu deze
civielrechtelijke sanctie van rechtswege geldt.
(Art. 458, eerste lid, W.I.B. 1992 en 73sexies,
eerste lid, B.T.W.-Wetboek.)
20juni1995
637
BEZWAAR

31. - Aanslagprocedure- BezwaarOp naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar Derden.
Krachtens art. 267 W.I.B. kan aileen de
belastingplichtige de aanslag die te zijnen
name is gevestigd op grand van zijn inkomsten, bestrijden door het indienen van een
bezwaarschrift; dat recht is persoonlijk en
komt niet toe aan derden op wier naam de
aanslag niet is gevestigd, ook al kunnen
die derden tot de belastingschuld van degene
op wiens naam de aanslag is gevestigd,
gehouden zijn. (Art. 267 W.I.B., thans art.
366 W.I.B. 1992.)
495
19 mei 1995
32. - Aanslagprocedure- BezwaarOp naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar Feitelijk gescheiden echtgenoot.
Krachtens art. 267 W.I.B. kan aileen de
belastingplichtige de aanslag die te zijnen
name is gevestigd op grand van zijn inkomsten, bestrijden door het indienen van een
bezwaarschrift; dit recht is persoonlijk en
komt niet toe aan derden op wier naam de
aanslag niet is gevestigd, ook al is die
derde de feitelijk gescheiden echtgenoot
van de belastingplichtige en kan de invordering van de belastingen in verband met
de inkomsten van haar echtgenoot op haar
goederen worden vervolgd. (Art. 267 W.I.B.,
thans art. 366 W.I.B. 1992.)
495
19 mei 1995

33. - Aanslagprocedure- BezwaarBedrijfsvoorheffing- Vaststaande belastingschuld - Ontvankelijkheid van het
bezwaar.
Ontvankelijk is een bezwaar in de zin
van artikel 267 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) gericht tegen
de inning van de bedrijfsvoorheffing, zodra
het bedrag van de belastingschuld vaststaat. (Art. 267 W.I.B., thans art. 366
W.I.B. 1992.)
579
9 juni 1995
34. - Aanslagprocedure- BezwaarBeslagrechter - Dwangbevel - Bevel tot
betaling- Thrzet- Beslagrechter-Bevoegdheid.
Het hof van beroep, waarbij een voorziening aanhangig is tegen de beslissing
van de beslagrechter die het verzet van de
belastingplichtige tegen het bevel tot betaling afwijst, is niet bevoegd om uitspraak
te doen over de geldigheid van de aanslag
die de grondslag heeft gevormd van het te
zijnen laste uitgevaardigde dwangbevel
en van het hem betekende bevel tot betaling. [Artt. 1395, 1396 en 1494 Ger.W.;
artt. 267 en 278 W.I.B. (1964).]
3 november 1995
960
35. - Aanslagprocedure- BezwaarTermijn - Kennisgeving van aanslag Threiste vermeldingen.
De kennisgeving van aanslag, die de bij
art. 272 W.I.B. (1964) bepaalde termijn
doet ingaan en waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend op straffe
van verval, moet alle vermeldingen
bevatten die nodig zijn om het bestaan
van een uitvoerbare titel te bewijzen en de
belastingplichtige in staat te stellen
bezwaar in te dienen; het bericht waarin
de administratie de belastingplichtige
herinnert aan het bestaan van de belastingschuld, met vermelding van aanslagjaar,
kohierartikel, vervaldatum, bedrag van
de verschuldigde belasting en ontvangerskantoor is geen kennisgeving van aanslag in de zin van voormelde wetsbepaling.
3 november 1995
962
36. - Aanslagprocedure- BezwaarOp naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar Derde.
Krachtens art. 267 W.I.B. kan aileen
"de belastingplichtige" de aanslag die te
zijnen name is vastgesteld op grand van
zijn inkomsten, bestrijden door het indienen van een bezwaarschrift; dat recht is
persoonlijk !)n komt niet toe aan derden

-96op wier naam de aanslag niet is vastgesteld, ook al kunnen die derden tot de
belastingschuld van degene op wiens naam
de aanslag is vastgesteld, gehouden zijn.
[Art. 267 W.I.B. (1964); art. 366 W.I.B.
(1992).]
1067
1 december 1995
37. - Aanslagprocedure- BezwaarOp naam van de belastingplichtige gevestigde aanslag - Recht van bezwaar Feitelijk gescheiden echtgenoot.
Krachtens art. 267 W.I.B. kan aileen
"de belastingplichtige" de aanslag die te
zijnen name is gevestigd op grond van zijn
inkomsten, bestrijden door het indienen
van een bezwaarschrift; dat recht is persoonlijk en komt niet toe aan derden op
wier naam de aanslag niet is vastgesteld,
ook al is een van die derden de feitelijk
gescheiden echtgenoot van de "belastingplichtige", en ook al kan de belasting
op de inkomsten van zijn echtgenoot ingevorderd worden op zijn eigen goederen.
[Art. 267 W.I.B. (1964); art. 366 W.I.B.
(1992).]
1067
1 december 1995
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR

38. - Aanslagprocedure - Beslissing
van de directeur - Oorspronkelijke aanslag - Vernietiging wegens prescriptie Vestiging nieuwe aanslag - Beslissing
van de directeur in verband met de nieuwe
aanslag - Gezag van gewijsde van de
eerste beslissing.
Het gezag van gewijsde verbonden aan
een beslissing van een directeur die een
aanslag nietig verklaart oindat hij werd
gevestigd in strijd met een regel betreffende de prescriptie, staat eraan in de weg
dat een hofvan beroep, bij de beoordeling
van de vervangende aanslag, de reden van
de nietigverklaring van de oorspronkelijke aanslag wijzigt.
43
13 januari 1995
39. - Aanslagprocedure - Beslissing
van de directeur - Elementen waarmee
rekening wordt gehouden.
De directeur van de belastingen die
uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren kan, om
eigen redenen, de aanslag handhaven op
grond van materiele gegevens die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen.
(Art. 276 W.I.B. 1964.)
342
23 maart 1995
ONTHEFFING

-

40. - Aanslagprocedure - Ontheffing
Terugbetaling van overbelastingen als

bedoeld bij art. 376, §§ 1 en 2, W.I.B. 1992
- Toekenning van interest.
Geen interest wordt toegekend bij de
terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij art. 376, § 1, W.I.B. 1992, die na
het verstrijken van de termijnen van bezwaar
en beroep van ambtswege geschiedt. (Art.
419, eerste lid, en 3°, W.I.B. 1992.)
756
7 september 1995

VOORZIENING
VOOR HET HOF VAN BEROEP
41. - Voorziening voor het hof van beroep
- Toepasselijke wettelijke bepalingen.
De voorwaarden en het doel van de
voorziening voor het hof van beroep inzake
inkomstenbelastingen, alsmede de rol van
dat rechtscollege zijn in de bijzondere
bepalingen van de artt. 278 tot 286 W.I.B.
(1964) en niet in art. 1068 Ger.W. vastgelegd.
41
12 januari 1995
42. - Voorziening voor het hofvan beroep
- Bevoegdheden van het hof van beroepOmvang.
Daar het hof van beroep in eerste en
laatste aanleg uitspraak doet over het
beroep van de belastingplichtige en de
belastingen de openbare orde raken, moet
het zelf over de zaak ten gronde uitspraak
doen binnen de perken van het geschil
waarvan het kennis neemt, welke ook de
nietigheid zij van de beslissing van de
directeur. [Art. 278 W.I.B. (1964).]
41
12 januari 1995
43. - Voorziening voor het hof van beroep
- Oorspronkelijke aanslag - Beslissing
van de directeur - Vernietiging wegens
prescriptie - Vestiging nieuwe aanslag Beslissing van de directeur in verband met
de nieuwe aanslag - Voorziening voor het
hof van beroep - Bevoegdheid.
Het gezag van gewijsde verbonden aan
een beslissing van een directeur die een
aanslag. nietig verklaart omdat hij werd
gevestigd in strijd met een regel betreffende de prescriptie, staat eraan in de weg
dat een hofvan beroep, bij de beoordeling
van de vervangende aanslag, de reden van
de nietigverklaring van de oorspronkelijke aanslag wijzigt.
43
13 januari 1995
44. - Voorziening voor het hofvan beroep
- Hof van beroep - Bevoegdheid.
Wanneer het hofvan beroep in eerste en
laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige moet behandelen, moet en mag

-97het in feite en in rechte uitspraak doen,
doch enkel binnen de perken van het
aanhangig gemaakte geschil. (Art. 278
W.I.B., thans art. 377 W.I.B. 1992.)
10 februari 1995
166

VOORZIENING IN CASSATIE
45. - Voorziening in cassatie - Vorm
- Aanwijzing der geschonden wetsbepalingen- Schending van art. 299bis W.I.B.
- Geen vermelding van K.B. van uitvoering - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat aileen
art. 299bis W.I.B. (1964) als geschonden
wetsbepaling aanduidt en niet art. 1 K.B.
5 okt. 1978 tot uitvoering van de artt.
299bis en 299ter, § 6, 2°, W.I.B. (1964) en
van de artt. 30bis en 30ter, § 9, 2°, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat bepaalt op welke werkzaamheden art. 299bis W.I.B. (1964) van toepassing
is. (Art. 289 W.I.B. 1964, thans art. 388
W.I.B. 1992; art. 299bis. W.I.B. 1964, thans
art. 400 W.I.B. 1992; art. 1 K.B. 5 okt.
1978.)
367
31 maart 1995
46. - Voorziening in cassatie - Vorm
- Memorie van wederantwoord - Ontvankelijkheid.
Buiten het geval dat de verweerder in
cassatie een middel van niet-ontvankelijkheid
tegen de voorziening heeft opgeworpen,
biedt geen wetsbepaling een eiser tot cassatie van een arrest van het hof van
beroep dat inzake inkomstenbelastingen
is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op de memorie van antwoord die een
verweerder in cassatie met toepassing van
art. 290 W.I.B. (1964) heeft ingediend.
(Art. 290 W.I.B., thans art. 389 W.I.B.
1992, en art. 1094 Ger.W.)
9 juni 1995
585

INTERNATIONALE VERDRAGEN
47. - Internationale verdragen- Overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk van
10 maart 1964 - Personenbelasting
- Niet-verblijfhouders - Bestuurders
van een vennootschap - Bezoldigingen ontvangen als loontrekker - Belasting.
De bezoldigingen die bestuurders van
een vennootschap als loontrekkers ontvangen, zijn belastbaar in de Staat op het
grondgebied waarvan de persoonlijke activiteit, die de bron van die inkomsten is,
wordt uitgeoefend. (Artt. 9 en 11, Overeen-

komst tussen Belgie en Frankrijk van 10
maart 1964.)
52
19 januari 1995
48. - Internationale verdragen-BelgischZwitserse Overeenkomst van 28 augustus
1978, art. 25, § 3 - Dubbele belasting Niet-verblijfhouders - Buitenlandse vennootschap - Vaste inrichting in Belgie Roerende voorheffing - Geen aftrekking
-Art. 192, tweede lid, W.I.B - Verenigbaarheid.
Art. 192, tweede lid, W.I.B., in zijn op de
aanslagjaren 1981 tot 1988 toepasselijke
versie, volgens hetwelk bij aan de belasting der niet-verblijfhouders onderworpen
belastingplichtigen, zoals de buitenlandse
vennootschappen met een vaste inrichting
in Belgie, geen roerende voorhe:ffing wordt
afgetrokken uit hoofde van inkomsten uit
aandelen of delen en van inkomsten uit
belegde kapitalen, is niet in overeenstemming met het non-discriminatievoorschrift
van art. 25, § 3, Overeenkomst van 28
augustus 1978 tussen Belgie en Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen
en naar het vermogen.
85
26 januari 1995

49. - Internationale verdragen -Art.
6.1 E. VR.M. - Draagwijdte- Belastingrecht.
Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing
op geschillen hun oorsprong vinden in het
belastingrecht.
364
31 maart 1995
50. - Internationale verdragen- Overeenkomst tussen Belgie en Duitsland Inkomsten in Belgie vrijgesteld van belasting - Gevolg voor de vaststelling van de
belastinggrondslag.
Uit de artt. 15 en 23 van de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen Belgie en
de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting blijkt dat die
Overeenkomst niet de belastinggrondslag
regelt, maar enkel bepaalde inkomsten
van belasting vrijstelt; daaruit volgt dat
die Overeenkomst de Belgische Staat niet
verhindert, bij de bepaling van de belastinggrondslag in Belgie, rekening te houden
met de in Duitsland verkregen winst en
deze op te nemen in het bedrag waarvan
het in Belgie geleden verlies wordt afgetrokken, en de tijdens de voorbije jaren
geleden bedrijfsverliezen slechts afte trekken in zoverre ze niet reeds voorheen door
bij de Overeenkomst vrijgestelde winsten
werden gedekt.
27 oktober 1995
928
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ALLERLEI
Allerlei - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Vervolging van niet aangegeven feiten- Vervolging
van aangegeven feiten - Ontvankelijkheid.
De vervolging die de procureur des Konings
heeft ingesteld wegens fiscale misdrijven
waarmee hij niet bekend is geraakt ingevolge klacht of aangifte van behoorlijk
gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen, is niet ontvankelijk wanneer hij
niet het advies heeft gevraagd van de
bevoegde gewestelijke directeur; de nietontvankelijkheid strekt zich niet uit tot de
vervolging van de feiten die wel in een
rechtsgeldige klacht of aangifte begrepen
zijn of waarvoor wel advies is gevraagd.
(Artt. 74, § 3, W.B.T.W. en 350, § 3, W.I.B.)
6juni 1995
564
52. - Allerlei - Fiscaal strafrecht Valsheid en gebruik van valse stukken Valse stukken tot staving van de belastingaangifte.
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; hieraan wordt geen afbreuk gedaan
doordat de administratie voordienhet gebruik
van valse of vervalste stukken door de
belastingplichtige heeft vastgesteld en op
grond daarvan de aanslagprocedure heeft
ingesteld.
27juni1995
679
51. -

INTERESTEN
ALGEMEEN
GERECHTELIJKE INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
COMPENSATOIRE INTERESTEN

ALGEMEEN
1. - .Algemeen -

Betaling - Toerekening - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord- Faillissement.
De in art. 1254 B.W. vervatte regels
m.b.t. de toerekening van de betalingen
zijn niet van toepassing wanneer de gedane
betaling wegens haar aard zelf elke toerekening uitsluit; dat is het geval wanneer
de curator, ter vereffening van een faillissement, het actief tussen de schuldeisers
verdeeld heeft door de hoofdsom van de

schuldvordering te betalen met uitsluiting van de interesten van na de faillietverklaring, en de schuldeiser na de beeindiging van het faillissement van de
schuldenaar de betaling van die interesten vordert. (Art. 1254 B.W.; artt. 451 en
452 W.Kh.)
16 februari 1995
181
2. - Algemeen- Onteigening ten algemenen nutte - Spoedprocedure - Voorlopige vergoeding - Starting in de Depositoen Consignatiekas - Lagere definitieve
vergoeding - Terugbetaling van hetgeen
de onteigende teveel heeft ontvangen Geen vaststelling van kwade trouw- Gevolg
t.a.v. de interest.
Wanneer een onteigende, na de rechtspleging in herziening, wordt veroordeeld
tot terugbetaling van hetgeen hij teveel
heeft ontvangen, mag de rechter, zonder
de kwade trouw van de onteigende te
moeten vaststellen, beslissen dat interest
verschuldigd is op het verschil tussen het
bedrag van de definitieve en de voorlopige
vergoeding, vanaf de dag der betaling.
(Art. 1378 B.W.; art. 16 Onteigeningswet.)
780
14 september 1995

GERECHTELIJKE INTERESTEN
3. - Gerechtelijke interesten - Begrip
- Bevoegdheid en aanleg - Burgerlijke
zaken - Aanleg - Waarde van de vordering - Compensatoire interesten.
Onder gerechtelijke interest, in de zin
van artt. 557 en 618 Ger.W., wordt zowel
de compensatoire interest als de moratoire interest, na de inleidende akte, bedoeld.
(Artt. 557 en 618 Ger.W.)
2 oktober 1995
838

MORATOIRE INTERESTEN
4. - Moratoire interesten - Gefailleerde - Aangifte van schuldvordering Ingebrekestelling.
De aangifte van de gewone schuldvordering in het passief van de failliete hoedel staat gelijk met een aan de schuldenaar
gerichte aanmaning tot betaling; zij doet
de moratoire interesten lopen ten aanzien
van de schuldenaar. (Art. 1254 B.W.; artt.
451 en 452 W.Kh.)
16 februari 1995
181
5. - Moratoire interesten- Gemeentebelastingen - Fraude, paging tot fraude
en overtreding - Geldboete.
De rechter mag geen interest opleggen
bovenop de veroordeling tot een geldboete
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wegens fraude, poging tot fraude of overtreding inzake gemeentebelastingen. (Art.
8 wet van 29 april 1819.)
260
2 maart 1995
6. - Moratoire interesten - Vennootschapsbelasting- Voorafbetalingen- Terugbetaling.
Moratoire interest is verschuldigd op
het bedrag van de terug te geven voorafbetalingen in de mate waarin de overeenkomstig art. 266 W.I.B. ingekohierde
vennootschapsbelasting werd gekweten door
verrekening van voormelde voorafbetalingen. (Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B.
1992.).
7 september 1995
753
7. - Moratoire interesten- Inkomstenbelastingen - Overbelastingen - Terugbetaling.
Geen interest wordt toegekend bij de
terugbetaling van overbelastingen als bedoeld bij art. 376, § 1, W.I.B. 1992, die na
het verstrijken van de termijnen van bezwaar
en beroep van ambtswege geschiedt. (Art.
419, eerste lid, en 3°, W.I.B. 1992.)
756
7 september 1995
8. - Moratoire interesten - Personenbelasting- Laattijdige inkohiering- Terugbetaling.
Wanneervoorafbetalingen wegens tardiviteit
van de aanslag moeten worden terugbetaald, hetzij bij de belastingheffing, hetzij
na een bezwaar, kan die terugbetaling
niet leiden tot toekenning van moratoire
interest op grond van art. 308 W.I.B.(Art.
309, eerste lid, en 2°, W.I.B., thans art.
419, eerste lid, en 2°, W.I.B. 1992.)
758
7 september 1995
9. - Moratoire interesten - Onteigening ten algemenen nutte - Spoedprocedure- Voorlopige vergoeding- Starting
in de Deposito- en Consignatiekas- Lagere
definitieve vergoeding- Terugbetaling van
hetgeen de onteigende teveel heeft ontvangen - Opeisbaarheid van de schuld.
Wanneer een onteigende, na de rechtspleging in herziening, wordt veroordeeld
tot terugbetaling van hetgeen hij teveel
heeft ontvangen, kan de rechter de moratoire interest op het terug te betalen bedrag
verhoogd met de vergoedende interest,
niet doen ingaan v66r het herzieningsvonnis. (Art. 1153 B.W.;.art. 16 Onteigeningswet.)
14 september 1995
780

10. - Moratoire interesten - Vennootschapsbelasting - Roerende voorheffing
- Terugbetaling.

Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders onverschuldigd werd betaald, vermag de rechter niet, op grond van artikel 308 W.I.B.
(1964), de Belgische Staat ertoe te veroordelen op het aan de belastingschuldige
terug te geven bedrag moratoriuminterest
te betalen vanaf de maand volgend op de
betaling van de onverschuldigde voorheffing. (Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B.
1992.)
12 oktober 1995
882
11. - Moratoire interesten- BrandAansprakelijkheid van de huurder- Dekking van de verzekeraar - Interesten Aanvang.
In geval van brand, zijn de schuldvordering van de aansprakelijke huurder tegen
zijn verzekeraar en die welke de eigenaar
krachtens een rechtstreekse vordering kan
instellen tegen de verzekeraar van zijn
huurder geen schadevergoedingsvorderingen; zij betreffen geldsommen, zodat de
verzekeraar tot betaling van moratoire
interesten kan worden veroordeeld van de
dag af waarop de tegen hem gerichte
vordering tot vrijwaring is ingesteld. (Art.
1153 B.W.)
27 oktober 1995
927

COMPENSATOIRE INTERESTEN
12. - Compensatoire interesten- Waarde
van de vordering - Aanleg- Burgerlijke
zaken.
Onder gerechtelijke interest, in de zin
van artt. 557 en 618 Ger.W., wordt zowel
de compensatoire interest als de moratoire interest, na de inleidende akte, bedoeld.
(Artt. 557 en 618 Ger.W.)
2 oktober 1995
838

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - C.M.R.-Verdrag- Aansprakelijkheid van de vervoerder - Opzet - Met
opzet gelijkgestelde schuld.
Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sl:uit uit dat
de rechter onderzoekt of een niet opzettelijke fout aan de vervoerder het recht
ontneemt om zich te beroepen op de beperking van zijn aansprakelijkheid. (Art. 29.1
C.M.R.-Verdrag.)
93
27 januari 1995
2. - C.M.R.-Verdrag- Aansprakelijkheid van de vervoerder- Opzet- Begrip.
De omstandigheid dat een vervoerder
wetens en willens een fout begaat en
behoort te weten dat zijn fout waarschijnlijk schade zal veroorzaken, impliceert
niet dat hij met opzet handelt in de zin

-100van art. 29.1 C.M.R.-Verdrag. (Art. 29.1
C.M.R.-Verdrag.)
93
27 januari 1995

J
JAARLIJKSE VAKANTIE
1. - Arbeidersvakantie - Toerisme Volkstoerisme - Financiele steun - Aanwending - Instellingen - Installaties Gebouwen - Clienteel - Werknemers Ander clienteel.
De artt. 1, 2, 3, 5 en 11 K.B. van 23 jan.
1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gew. bij
het K.B. van 2 maart 1956, vereisen weliswaar dat de financiele steun, die is toegekend ingevolge dat besluit zoals het is
gewijzigd, volledig wordt besteed aan de
daarin beschreven sociale doeleinden, maar
verbieden niet noodzakelijk dat de instellingen voor arbeidersvakantie of volkstoerisme bovendien in de met die toelagen
opgetrokken en ingerichte installaties en
gebouwen een ander clienteel ontvangen
dan de loonarbeiders en hun gezin die hun
jaarlijkse wettelijke vakantie nemen. (Artt.
1, 2, 3, 5 en 11 K.B. 23 jan. 1951.)
787
15 september 1995

JEUGDBESCHERMING
1. - Gemeenschap en gewest- Rechtsopvolging in de rechten en verplichtigen
van de Staat- Hangende en toekomstige
gerechtelijke procedures.
De gemeenschappen zijn bevoegd voor
de jeugdbescherming en nemen de rechten en verplichtingen van de Staat over,
met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en
toekomstige gerechtelijke procedures. (Art.
5, § 1, II, 6°, Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980,
gew. bij de wet van 8 aug. 1988 en art. 61,
§ 1, Bijzondere wet van 16 jan. 1989.)
313
16 maart 1995
2. - Bezoekrecht - Grootouders Hoger beroep - Termijn - Overmacht Begrip.
Het hoger beroep tegen een vonnis van
de jeugdrechtbank inzake het bezoekrecht
van de grootouders van een minderjarige
moet bij verzoekschrift bij de griffie van
het hof van beroep worden ingesteld binnen een maand na de uitspraak behoudens overmacht die enkel kan voortvloeien

uit een gebeurtenis buiten de menselijke
wil die door deze niet kon worden voorzien
noch vermeden. (Art. 58, tweede lid, Jeugdbeschermingswet.)
15 juni 1995
613
3. - Maatregelen van bewaring, behoeding of opvoeding - Motivering.
De bijzondere motiveringsplicht, bedoeld
in art. 195, tweede lid, Sv., geldt voor de
veroordelende vonnissen en niet voor de
beslissingen van de jeugdrechtbanken waarbij maatregelen van bewaring, behoeding of opvoeding worden bevolen ter
bescherming van de minderjarige. (Art.
195, tweede lid, Sv.; art. 37 Jeugdbeschermingswet.)
11 oktober 1995
876
4. - Wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer - Overtreding Minderjarige - Meer dan zestien jaar en
minder dan achttien jaar - Benadeelde
partij - Rechtstreekse dagvaarding Ontvankelijkheid.
De persoon die zich benadeeld acht door
daden die volgens hem een overtreding
zijn van de bepalingen van de wetten en
verordeningen betreffende het wegverkeer, kan een minderjarige, die ten tijde
van de feiten meer dan zestien en minder
dan volle achttienjaar oud was, nietrechtstreeks voor het op grond van het gemene
recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens
overtreding van voormelde bepalingen. (Art.
36bis J eugdbeschermingswet.)
13 december 1995
1113

K
KERKFABRIEK
1. - Keizerlijk decreet van 30 december 1809 - Samenstelling van de raad Aantal raadsleden.
In art. 3 van het keizerlijk decreet van
30 december 1809 op de kerkbesturen
wordt met het aantal zielen bedoeld het
bevolkingscijfervan de territoriale omschrijving van de parochie. (Art. 3 keizerlijk
decreet van 30 dec. 1809.)
24 februari 1995
215

KIND
1.- Natuurlijkkind-Erfenis-Artt.
765 en 766 (oud) B. W. - Verenigbaarheid
met art. 8.1 f 14 E. VR.M.
Art. 8.1 t 14 E.V.R.M. staat er niet aan
in de weg dat de vroegere artt. 765 en 766
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B.W. nog worden toegepast op nalatenschappen die opengevallen zijn v66r 13
juni 1979.
387
7 april 1995
2. - Afstamming-Erkenning- Betwisting van de erkenning - Belang van het
kind.
Onverminderd het bezit van staat ten
aanzien van de erkenner, bepaalt art. 330
B.W. niet dat bij het al of niet tenietdoen
van een erkenning van een kind, rekening
moet worden gehouden met het belang
van het kind.
28 april 1995
429

3. - Afstamming- Erkenning- Betwisting - Belang van het kind.
Wanneer de erkenning op grond van
art. 330, § 2, B.W. wordt betwist, dient de
rechter bij het al dan niet tenietdoen van
de erkenning geen rekening te houden
met het belang van het kind.
11 september 1995
766

KOOP
1. - Voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop - Concessie van
alleenverkoop - Begrip.
Een verkoopsconcessie behoudt haar
exclusief karakter niettegenstaande het
feit dat de concessiegever zich bij overeenkomst het recht heeft voorbehouden in het
concessiegebied persoonlijk dezelfde produkten te verkopen als die waarop de
concessie slaat. (Art. 1, § 1, 1o, wet 27 juli
1961.)
23 februari 1995
200
2. - Koopprijs - Verkoop onroerend
goed - Geen betaling - Ontbinding van
rechtswege - Ingebrekestelling.
Wanneer een onroerend goed verkocht
wordt onder beding dat bij gebreke van
betaling van de prijs binnen de overeengekomen termijn, de verkoop van rechtswege zal ontbonden zijn, wordt art. 1656
B.W. geschonden door het arrest dat beslist
dat in dit geval de koper niet door een
aanmaning in gebreke diende gesteld te
worden om de prijs te betalen. (Artt. 1650
en 1656 B.W.)
24 maart 1995
346
3. - Ontbinding van de overeenkomst
- Geen vordering tot teruggave - Gevolg.
Bij ontstentenis van vordering vanwege
de verkoper tot teruggave van het verkochte goed, dient de rechter die de vordering tot ontbinding van de overeenkomst

gegrond verklaart, de koper niet tot die
teruggave te veroordelen. (Art. 1184 B.W.)
21 april 1995
413
4. - Vrijwaring voor uitwinning- Vrijwaring voor de daad van een derde Verplichtingen van de verkoper - Uitvoering in natura- Incidentele vrijwaringVerplichting van de hoper - Draagwijdte.
Art. 1640 B.W. impliceert dat de koper
moet reageren op de rechtsplegingen die
een derde inzet om het litigieuze goed
terug te nemen. (Art. 1640 B.W.)
654
22 juni 1995
5. - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd - Beeindiging wegens de
vervulling van een ontbindende voorwaarde.
Art. 2 van de Alleenverkoopconcessiewet van 27 juli 1961 heeft enkel betrekking op de eenzijdige beeindiging van zulke
overeenkomst zonder aanwijzing van de
reden en niet op de beeindiging we gens de
vervulling van een ontbindende voorwaarde, die geregeld blijft door het gemene
recht.
30juni 1995
702
6. - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging
- Billijke vergoeding - Motorvoertuigen
- Europese Unie - Verdragsbepalingen
- Beleid- Mededinging- Ondernemingen.
E.E.G.-verordening nr. 123/85 van de
Commissie van 12 dec. 1984 betreffende
de toepassingvan art. 85, derde lid, E.E.G.Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen
verbiedt de rechter niet om op grond van
zijn nationale wet de billijke vergoeding
vast te stellen waarop ieder van de partijen bij de voor onbepaalde tijd gesloten
overeenkomst van alleenverkoop aanspraak kan maken bij eenzijdige beeindiging van die overeenkomst. (Art. 5.2.2
E.E.G.-verordening nr. 123/85 van 12 dec.
1984; artt. 2 en 6 wet 27 juli 1961.)
6 oktober 1995
855
7. - Tijdstip van eigendomsoverdracht - Bedongen uitstel - Risico van
het verlies van de verkochte zaak- Gevolg
t.a.v. de betaling.
Als een koopovereenkomst met uitstel
van eigendomsoverdracht wordt aangegaan, draagt de verkoper in de regel het
risico van het verlies van de zaak; behoudens andersluidend beding kan hij in dat
geval betaling van de prijs niet meer verkrijgen en moet hij wat reeds betaald is,
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aan de koper terugbetaien; hij heeft evenwei recht op de tegenwaarde van het genot
dat de koper heeft gehad van de zaak.
(Art. 1647 B.W.)
9 november 1995
983
8. - Uitstel van eigendomsoverdracht
- Levering aan de koper- Verlies van de
verkochte zaak - Tegenwaarde van het
door de koper genoten voordeel.
Als een koopovereenkomst met uitstei
van eigendomsoverdracht wordt aangegaan, draagt de verkoper in de regei het
risico van het verlies van de zaak; behoudens andersiuidend beding kan hij in dat
gevai betaling van de prijs niet meer verkrijgen en moet hij wat reeds betaaid is,
aan de koper terugbetaien; hij heeft evenwei recht op de tegenwaarde van het genot
dat de koper heeft gehad van de zaak. (Art.
1647 B.W.)
9 november 1995
983
9. - Koop op afbetaling- Nog te vervallen termijnen - Onmiddellijke terugbetaling- Beding- Aanwending- Voorwaarden.
Het aanwenden van een beding uit een
overeenkomst van koop op afbetaling, die
onder toepassing van de wet van 9 juii
1957 vait, waarbij de geidschieter onmiddellijke terugbetaiing van de nog te vervallen termijnen kan eisen, hangt inzonderheid af van het ter post afgeven van een
aangetekend schrijven tot ingebrekesteiling; het arrest dat het vervullen van die
vormvereiste doet afhangen van het aanbieden van het aangetekend schrijven aan
de geadresseerde, voegt aan de wet een
voorwaarde toe die daarin niet is vervat.
(Art. 19, § 1, eerste lid, wet 9 juii 1957.)
17 november 1995
1023

KORTGEDING
1. - Rechter in kart geding- Akte van
een administratieve overheid- Schorsing
- Bevoegdheid - Grenzen.
De bevoegdheid van de Raad van State
om in administratiefkort geding de schorsing van een akte van een administratieve
overheid te beveien, doet niets af aan de
bevoegdheid van de rechter in kort geding
om de schorsing van een dergeiijke akte te
beveien, wanneer het geschii rechtstreeks
betrekking heeft op de miskenning door
de administratie van het bestaan van een
subjectiefrecht of op de vergoeding van de
eventueie schade ten gevoige van de miskenning van dat recht. (Artt. 92 en 93,
Gw. 1831; art. 584, Ger.W.; art. 17, § 1,
Wet Raad van State.)
26 januari 1995
78

2. - Bevoegdheid- Ogenschijnlijke rechten der partijen.
De rechter in kort geding kan maatregeien tot bewaring van recht beveien, indien
er een schijn van rechten is die het nemen
van een beslissing verantwoordt en hij
overschrijdt zijn bevoegdheid niet wanneer hij daarbij geen rechtsregeis betrekt
die de voorlopige maatregei niet redeiijk
kunnen schragen. (Art. 584 Ger.W.)
9 maart 1995
291
3. - Spoedeisend geval- Houding van
de eiser - Beoordelingsmacht van de
rechter.
Betre:ffende de vraag of een zaak spoedeisend is beschikt de rechter in kort geding
over een ruime feitelijke beoordelingsmacht en, injuiste mate, over de grootste
vrijheid; hij vermag te oordeien dat een
gevai niet spoedeisend is indien de ai dan
niet rechtmatige daden van de eiser de
schade of de ongemakken veroorzaken.
(Art. 584, eerste lid, Ger.W.)
17 maart 1995
320

4. - Voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg - Bevoegdheid in spoedeisend geval- Omvang van de motiveringsplicht - Gebrek aan urgentie - Niet
dienende middelen.
De rechter die een vordering in kort
geding afwijst wegens gebrek aan urgentie, hoeft niet nader te antwoorden op de
niet dienend geworden middelen van de
eiser. (Artt. 97 Gw. en 584, eerste lid,
Ger.W.)
17 maart 1995
320

5. - Echtscheiding- RechtsplegingVoorlopige maatregel- Uitkering tot levensonderhoud - Aard.
De onderhoudsbijdrage die tijdens een
geding tot echtscheiding door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
aan een echtgenoot persooniijk wordt toegekend, is ·een uitvoeringswijze van de
piicht van hulpveriening die is opgelegd
aan ieder der echtgenoten. (Art. 213 B.W.;
1280 Ger.W.)
7 april 1995
392
6. - Echtscheidingsgeding
Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend
in kart geding - Vereisten.
Drjngende noodzaak wordt vermoed en
de rechter in kort geding behoeft die dringende noodzaak niet te onderzoeken in
alle gevallen waarin hij bij de wet uitdrukkelijk wordt aangewezen om kennis te
nemen van problemen die zich tijdens
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name i.v.m. de voorlopige maatregelen in Gw., 443 en 444 Sw.)
144
7 februari 1995
een echtscheidingsgeding. (Art. 1280 Ger.W.)
694
29 juni 1995
7. - Bevoegdheid van de rechter- Straf LASTGEVING
zaken - Opsporingsonderzoek - Beslag
1. - Vertegenwoordiging in rechte en verzegeling van zaken - Feitelijkheid. Vertegenwoordiger- Hoedanigheid- BeNaar recht verantwoord is de beslissing twisting - Aard.
dat de rechter in kort geding zich niet in
De betwisting ofbij vertegenwoordiging
de plaats kan stellen van de procureur des in rechte de vertegenwoordiger al dan niet
Konings om te oordelen in het belang van de opdracht heeft en dus al dan niet de
de strafvordering of de tijdens een opspo- hoedanigheid heeft om de ontbinding van
ringsonderzoek in beslag genomen en ter een overeenkomst te vorderen, raakt de
plaatse verzegelde zaken gediend hebben openbare orde niet en moet niet ambtsofbestemd zijn om een misdrijfte plegen, halve door de rechter worden onderzocht.
dan wel dat ze er schijnen uit voortgeko- (Artt. 17 Ger.W. en 1985 B.W.)
men te zijn of kunnen dienen om de waar17 februari 1995
187
heid aan de dag te brengen, nu die verzegeling
Arbeidsovereenkomst
Einde
2.
geen feitelijkheid betreft.
Ontslag gegeven door lasthebber buiten de
955 perken
2 november 1995
van de lastgeving - Gevolg.
8. - Bevoegdheid - Ogenschijnlijke
Niet naar recht verantwoord is het arrest
dat oordeelt dat een arbeidsovereenkomst
rechten der partijen.
De rechter in kort geding die maatrege- onregelmatig werd beeindigd en er een
len tot bewaring van recht kan bevelen recht op opzeggingsvergoeding is ontindien er een schijn van rechten is die het staan, op grond van de enkele vaststelling
nemen van een beslissing verantwoordt, dat de werkgever als lastgever gebonden
overschrijdt de grenzen van zijn bevoegd- is door het ontslag gegeven door een lastheid niet, wanneer hij zich ertoe beperkt hebber aan wie hij daartoe geen macht
de ogenschijnlijke rechten van partijen na had verleend. (Art. 1998 B.W.)
6 november 1995
971
te gaan en daarbij geen rechtsregels betrekt
die de voorlopige maatregel niet redelijk
3. - Indeplaatsstelling- Gerechtsdeurkunnen schragen; dergelijke beslissing die waarder - Advocaat - Aansprakelijkzich ten gronde niet uitspreekt over de heid.
rechten van de partijen, houdt geen scherrDe in art. 1994, eerste lid, B.W. bedoelde
ding in van het materiele recht dat de indeplaatsstelling waarbij de lasthebber
rechter in zijn beoordeling betrekt. (Art. in bepaalde gevallen aansprakelijk is voor
584 Ger.W.)
hem die hij bij de uitvoering van zijn
16 november 1995
1018 opdracht in de plaats heeft gesteld, houdt
in dat de indeplaatsgestelde de opdracht
van de oorspronkelijke lasthebber geheel
of gedeeltelijk uitvoert; een gerechtsdeurwaarder die op verzoek van een advocaat
een handeling van zijn ambt uitoefent in
de zin van art. 516 Ger.W., voert een
LANDBOUW
opdracht uit die niet aan de advocaat was
Artikel 88, 9'- Wegen- Beschadiging toevertrouwd.
1094
7 december 1995
- Toeeigening - Aflopend misdrijf
De overtreding "beschadiging of toeeigening van een weg" bedoeld in art. 88, LENING
9', Veldwetboek is een aflopend misdrijf.
Ontvoogde minderjarige - Lening aan1114
13 december 1995
gegaan zonder naleving pleegvormen Betrekkelijke nietigheid - Benadeling.
LASTER EN EERROOF
Een lening die door een ontvoogde minderjarige wordt aangegaan zonder naleGeschriften - Reclameblad- Drukpers- ving van de bij art. 483 B.W. bepaalde
misdrijf
pleegvormen, is betrekkelijk nietig, onverLaster verspreid door middel van een schillig of de minderj arige daardoor al dan
gedrukt geschrift kan een drukpers- niet wordt benadeeld.
808
21 september 1995
misdrijf zijn, dat tot de bevoegdheid van
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LEVENSONDERHOUD
1. - Onderhoudsplicht t.a.v. bloedverwanten in de opgaande lijn - Plicht van
de kinderen, schoonzonen en schoondochters- Verschillende schuldenaars- Rangorde der schuldenaars.
De onderhoudsplicht van de kinderen,
schoonzonen en schoondochters t.a.v. vader,
moeder, schoonvader en schoonmoeder berust
op het bestaan van min of meer nauwe
familiebanden; wanneer er onder de mogelijke schuldenaars verschillende gegoed
zijn, zijn de bloedverwanten gehouden v66r
de aanverwanten. (Artt. 205 en 206 B.W.)
16 maart 1995
309
2. - Onderhoudsplicht - Verschillende schuldenaars in dezelfde graad Persoonlijke verplichting - Geen hoofdelijkheid.
·
Als er verschillende gegoede onderhoudsplichtige schuldenaars in dezelfde
graad zijn, kan de schuldeiser van ieder
van hen slechts zijn eigen deel vorderen,
met inaanmerkingneming van het levensonderhoud dat de overige wettelijke schuldenaars, ongeacht of ze al dan niet- in het
geding zijn, in staat zijn te betalen; de
rechter kan hen niet in solidum veroordelen. (Art. 208 B.W.)
16 maart 1995
309
3. - Hulpverlening tussen echtgenoten
- Onderhoudsplicht van bloed- of aanverwanten - Rangorde.
De hulpverlening tussen echtgenoten
primeert de onderhoudsverplichting van
bloed- of aanverwanten. (Art. 213 B.W.)
7 april 1995
392
4. - Echtscheiding- RechtsplegingVoorlopige maatregelen - Uitkering tot
levensonderhoud - Aard.
De onderhoudsbijdrage die tijdens een
geding tot echtscheiding door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
aan een echtgenoot persoonlijk wordt toegekend, is een uitvoeringswijze van· de
plicht van hulpverlening die is opgelegd
aan ieder der echtgenoten. (Art. 213 B.W.;
1280 Ger.W.)
7 april 1995
392
5. - Uitkering na echtscheiding- Ont- ·
hefting of vermindering van uitkering Aanvangspunt.
Noch art. 301, § 3, B.W., noch enig
rechtsbeginsel, noch de rechtspreuk "onderhoudsgeld laat geen achterstallen" staan
eraan in de weg dat onthe:ffing ofvermindering van een rechterlijk vastgestel(le
uitkering tot levensonderhoud wordt toe-

gestaan over een tijdvak verlopen v66r de
dag van de vordering tot ontheffing of
vermindering.
16 juni 1995
626
6. - Uitkering na echtscheiding- Ontheffing of vermindering van uitkering Toestand uitkeringsplichtige.
Niet naar recht verantwoord is het vonnis dat als rechtsregel stelt dat de rechtbank de uitkering na echtscheiding slechts
kan opheffen of verminderen indien de
toestand van de uitkeringsgerechtigde een
ingrijpende wijziging heeft ondergaan. (Art.
301, § 3, B.W.)
16 juni 1995
626
7. - Huwelijk -Dringende voorlopige
maatregelen betreffende de persoon en de
goederen van de echtgenoten en de kinderen- Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten- Uitkering
tot levensonderhoud- Toekenning- Voorwaarden.
De rechter die op grond van art. 223,
tweede lid, B.W. de plicht tot samenwoning der echtgenoten voorlopig schorst,
kan voor de duur van die feitelijke scheiding ook een uitkering tot onderhoud of
een inkomstendelegatie als daarmee gepaard
gaande dringende voorlopige maatregel
toekennen zonder dat hij zich behoeft uit
te spreken over de vraag wie van de
echtgenoten met betrekking tot die feitelijke scheiding schuld treft.
30 november 1995
1059

LOON
ALGEMEEN
BESCHERMING

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Begrip.
Loon is de tegenprestatie van arbeid die
ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst werd verricht.
11 september 1995
767

BESCHERMING
Bescherming- Voordelen- Winstbewijzen en de daaraan gekoppelde dividenden- Loon in de zin van wet Bescherming
Loon.
Winstbewijzen en de daaraan gekoppelde dividenden, die aan werknemers
worden toegekend wegens ter uitvoering
van hun arbeidsovereenkomst verrichte
arbeid, zijn loon in de zin van art. 2 Wet
Bescherming Loon.
11 september 1995
767
2. -
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M
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPEN·
BARE CENTRA VOOR)
1. - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen Bevel om het grondgebied te verlaten Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Begrip.
Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van art. 57,§ 2,
O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen geen
schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State
kan worden ingesteld en niet wanneer het
niet meer vatbaar is voor enig beroep bij
enige overheid ofrechterlijke instantie die
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht. (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70
Vreemdelingenwet; art. 17 Wet Raad van
State; art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet.)
4 september 1995
734
2. - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen Wettelijke bepalingen - Tegenstrijdigheid.
Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet houdende
regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde vreemdelingen is niet onverenigbaar met de
artt. 1 en 57, § 1, van dezelfde wet, waarin
het beginsel is neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,
recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn onder de in die
wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met art. 2, § 5, van de wet van 2
april1965 betreffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de O.C.M.W.'s,
waarin wordt bepaald welk maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. (Artt. 1 en 57,
§§ 1 en 2, O.C.M.W.-wet; art. 2, § 5, wet
van 2 april 1965.)
734
4 september 1995
3. - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen Bevel om het grondgebied te verlaten Uitvoering- Vrijwillige uitvoering- Begrip.
Wanneer de rechter vaststelt dat een
vreemdeling een verklaring heeft ondertekend dat hij weigert vrijwillig te vertrekken en dat die vreemdeling gedurende een
namiddag naar een aangrenzend land is
gegaan, kan hij op grond van die vaststellingen niet naar recht oordelen dat die

vreemdeling het hem betekende bevel om
het grondgebied te verlaten vrijwillig heeft
uitgevoerd, dat bij zijn terugkeer in Belgie, zijn verblijf op het grondgebied van
het Rijk regelmatig is geworden en dat hij
recht heeft op de bij art. 57,§ 1, O.C.M.W.wet bedoelde maatschappelijke dienstverlening. (Art. 7 Vreemdelingenwet; art 57,
§§ 1 en 2, O.C.M.W.-wet.)
4 september 1995
734
4. - Kosten van de maatschappelijke
dienstverlening - Verhaal - Wegverkeer
- Verkeersongeval- Rechtsvordering van
het 0. C.M. W - Rechtsvordering tegen de
verzekeraar - Eigen recht - Benadeelde
-Begrip.
·
Wanneer het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, krachtens een
eigen recht, de kosten van de maatschappelijke dienstverlening verhaalt op "degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding
of ziekte die het verstrekken van de hulpverlening.noodzakelijk heeft gemaakt", is
het geen benadeelde in de zin van art. 1
W.A.M.-wet. (Art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet;
art. 1 W.A.M.-wet 1956.)
11 oktober 1995
871
5. - Kosten van de maatschappelijke
dienstverlening - Verhaal - Eigen recht
- Wegverkeer- Verkeersongeval- Rechtsvordering van het O.C.M. W - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke - Rechtsvordering tegen de verzekeraar - Ontvankelijkheid.
Het eigen recht van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn om de kosten van de maatschappelijke dienstverlening te verhalen op "degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte
die het verstrekken van de hulpverlening
noodzakelijk heeft gemaakt" wordt door
de wet aan die centra enkel toegekend ten
laste van degenen die "aansprakelijk" zijn;
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan derhalve geen enkele rechtsvordering tegen de verzekeraar wettelijk
gronden op dat recht. (Art. 98, § 2, O.C.M.W.wet; artt. 1, 6 en 9 W.A.M.-wet 1956; artt.
1, 12 en 14 W.A.M.-wet.)
11 oktober 1995
871
6. - Kosten van de maatschappelijke
dienstverlening - Verhaal - Verkeersongeval - Verplichte verzekering - Rechtsvordering van het 0. C.M W.- Rechtsvordering
tegen de verzekeraar-Niet-ontvankelijkheid
- Verzekeringsovereenkomst - Gevolg.
Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
is de door de W:A.M.-verzekeraar van de
beklaagde ingestelde oproeping van de
beklaagde tot bindendverklaring van het

-106arrest, wanneer die beklaagde, eiser in
cassatie, het bestreden arrest waarbij hij
veroordeeld wordt tot terugbetaling van
de kosten van de maatschappelijke dienstverlening aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn bekritiseert op
grand dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het eigen recht om die
kosten te verhalen enkel kunnen uitoefenen tegen de "aansprakelijke" en dat derhalve die centra geen rechtsvordering tegen
de verzekeraar van de "aansprakelijke"
kunnen gronden op dat eigen recht; de
niet-ontvankelijkheid van die rechtsvordering heeft immers geen invloed op de
uitvoering van de overeenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen van de aansprakelijk verklaarde beklaagde. (Artt. 17
en 18 Ger.W.; art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet;
art. 2, § 1, W.A.M.-wet 1956; art. 2, § 1,
W.A.M.-wet.)
11 oktober 1995
871

7. - Ten laste nemen van de steun Persoon die bijstand behoeft - Opeenvolgende instellingen - Verblijf- Onderbreking - Steunverlenende commissie Steunverlenend 0. C.M. W - Bevoegdheid.
Het O.C.M.W. van de gemeente waar de
bijstandbehoevende persoon in het bevolkings- of het vreemdelingenregister was
ingeschreven op het ogenblik van zijn
opneming in een in art. 2, § 1, wet betreffende het ten laste nemen van de steun
vermelde instelling, is niet meer bevoegd
wanneer het verblijf van die persoon in
verschillende opeenvolgende instellingen
wordt onderbroken. (Artt. 1, 1o, 2, § 1 en
§ 3, wet van 2 april 1965.)
30 oktober 1995
937
8. - Taken - Algemene taak Maatschappelijke dienstverlening- Vreemdelingen - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid.
Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet houdende
regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde vreemdelingen is niet onverenigbaar met de
artt. 1 en 57,§ 1, van dezelfde wet, waarin
het beginsel is neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,
recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn onder de in die
wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met art. 2, § 5, van de wet van 2
april1965 betre:ffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de O.C.M.W.'s,
waarin wordt bepaald welk maatschappe-

lijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. (Artt. 1 en 57,
§§ 1 en 2, O.C.M.W.-wet; art. 2, § 5, wet
van 2 april 1965.)
1005
13 november 1995
9. - Toekenning van een bestaansminimum -Rechtsvordering van het O.C.M. W
in naam van de rechthebbende tegen
de onderhoudsplichtigen - Voorwaarden.
De rechtsvordering die het O.C.M.W. in
naam en ten voordele van de rechthebbende op een bestaansminimum kan instellen om de rechten van de betrokkene op
een onderhoudsuitkeri:hg te laten gelden
is onderworpen aan de voorwaarde dat
zodanige rechten bestaan ten tijde van de
indiening van de aanvraag. (Art. 8, § 4,
Bestaansminimumwet.)
24 november 1995
1032
10.- Taken..JAlgemenetaak- Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te
verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Begrip.
Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van art. 57, § 2,
O.C.M.W.-wet, wanneer het bevel niet meer
vatbaar is voor enig beroep met schorsende werking bij een administratieve overheid ofbij de Raad van State; een dergelijk
beroep tot nietigverklaring bij de Raad
van State werkt niet schorsend. (Artt. 7,
63, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingenwet;
art. 17 Wet Raad van State; art. 57, § 2,
O.C.M.W.-wet.)
4 december 1995
1070

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
RECHTERLIJKE MACHT
MACHTSOVERDRACHT

UITVOERENDE MACHT
1. - Uitvoerende Macht - Machtsoverdracht- Besluiten- Koning- Minister.
Behoudens machtiging door de Koning
en voor zover het enkel om minder belangrijke aangelegenheden of detailkwesties
gaat, mag een minister niet afwijken van
een koninklijk b~sluit. (Art. 37 gecoiird:
Gw. 17 feb. 1994; algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het de rechter verboden
is een beslissing, meer bepaald oak een
norm, toe te passen, wanneer ze een bepaling van hogere rang schendt of de
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-107machten ofbevoegdheden die kunnen worden uitgeoefend, overschrijdt.)
729
4 september 1995
2. - Uitvoerende Macht- Ministerii:!le
circulaire - Draagwijdte.
In beginsel bevat een ministeriele circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan boven een
K.B., o.m. inzake de bezoldigingsregeling
in het onderwijs. (Artt. 37 en 107 tweede
lid, gecoiird Gw. 17 feb. 1994; artt: 5, c, en
44bis K.B. 15 april 1958.)
729
4 september 1995

RECHTERLIJKE MACHT
3. - Rechterlijke Macht - Stedebouw
- Herstel van de plaats - Vordering van
de gemacht~gde_ ambtenaar - Toetsing
van de wett£ghe£d - Bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht.
Irizake stedebouw behoort het tot de
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht de
vordering van de gemachtigde ambtenaar
tot herstel van de plaats in de vorige staat
op haar externe en interne wettigheid te
toetsen en te onderzoeken of ze strookt
met de wet dan wel op machtsoverschrijding
o~ machtsafwending berust, terwijl het
met aan de rechter staat de opportuniteit
van die vordering te beoordelen. (Art. 159
Gw.; art. 65, § 1, a, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
16 mei 1995
481

4. - Rechterlijke Macht - Wanbedrijf
ten laste gelegd aan een magistraat in een
hof van beroep of in een arbeidshof Bevoegdheid- Hofvan Cassatie- Tweede
kamer.
Wanneer uit stukken, die de procureurgen.eraal bij het Hof van Cassatie in zijn
bez1t he eft, blijkt dat een wanbedrijf, waarvoor de bevoegde magistraat van het O.M.
de strafvordering op gang heeft gebracht,
zou kunnen worden ten laste gelegd aan
een magi~traat in een hofvan beroep of in
een arbmdshof of van het parket bij die
gerechten, maakt de procureur-generaal
door een schriftelijke vordering de betreffende zaak aanhangig bij de tweede kamer
van het Hof; indien het Hofvan Cassatie
dat in raadkamer uitspraak doet over di~
vordering, beslist dat de zaak moet worden onderzocht, verwijst het de zaak naar
de eerste voorzitter van een ander hofvan
beroep dan dat van het rechtsgebied waartoe de betrokken magistraat behoort
opdat hij een magistraat aanwijst die het

ambt van onderzoeksmagistraat zal waarnemen. (Artt. 479, 482 en 483 Sv.)
21juni 1995
651
5. - Rechterlijke Macht - Stedebouw
- Vordering tot herstel van plaats in de
vorige staat- Beoordeling door de rechter
- Grenzen.
Het behoort tot de bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht om, bij misdrijven inzake
stedebouw, de vordering van het college
van burgemeester en schepenen tot herstel van de plaats in de vorige staat op
haar wettigheid te toetsen en te onderzoeken ofz~ op machtsoverschrijding ofmachtsafwendmg berust, maar het staat niet aan
de rechter de opportuniteit van die vordering te beoordelen. (Art. 65 § 1 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebou~.)
18 oktober 1995
896

MACHTSOVERDRACHT
6. - Machtsoverdracht- Uitvoerende
Macht - Besluiten -Koning- Minister.
Behoudens machtiging door de Koning
e~ voor zover het enkel om minder belangriJke aangelegenheden of detailkwesties
gaat, mag een minister niet afwijken van
een koninklijk besluit. (Art. 37 gecoiird.
Gw. 17 feb. 1994; algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het de rechter verboden
is een beslissing, meer bepaald ook een
norm, toe te passen, wanneer ze een bepaling van hogere rang schendt of de machten of bevoegdheden die kunnen worden
uitgeoefend, overschrijdt.)
729
4 september 1995

MACHTSOVERSCHRIJDING
1. - Machtsoverdracht - Uitvoerende
Macht- Besluiten- Koning- Minister.
Behoudens machtiging door de Koning
e~ voor zover het enkel om minder belangriJke aangelegenheden of detailkwesties
gaat, mag een minister niet afwijken van
een koninklijk besluit. (Art. 37 gecoiird.
Gw. 17 feb. 1994; algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het de rechter verboden
is een beslissing, meer bepaald ook een
norm, toe te passen, wanneer ze een bepaling van hogere rang schendt of de machten of bevoegdheden die kunnen worden
uitgeoefend, overschrijdt.)
729
4 september 1995
2. - Ministerii!le circulaire - Draagwijdte.
In beginsel bevat een ministeriele circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan boven een
K.B., o.m. inzake de bezoldigingsregeling
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in het onderwijs. (Artt. 37 en 107, tweede
lid, gecoiird Gw. 17 feb. 1994; artt. 5, c, en
44bis K.B. 15 april 1958.)
729
4 september 1995

MERKEN
BENELUX-OVEREENKOMST, BENELUXMERKENWET

BENELUX-OVEREENKOMST,
BENELUX-MERKENWET
Benelux-Overeenkomst - BeneluxMerkenwet - Omvang van de bescherming van een merk bedoeld bij de BeneluxMerkenwet - Begrip.
Wanneer, in het kader van de vraag of
er sprake is van merkinbreuk, de beschermingsomvang van het aanvallende merk
moet worden bepaald aan de hand van
zijn onderscheidend vermogen, valt daarvoor steeds te letten op de. opvattingen
van het in aanmerking komende publiek
ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van_ het merk of een
overeenstemmend teken een aanvang nam,
en wanneer, met inachtneming van de
hierboven vermelde maatstaf, wordt geoordeeld dat sprake is van merkinbreuk, dan
wettigt zulks in de regel een verbod van
verder gebruik van het inbreukmakend
teken; dit laatste kan echter anders zijn
indien, nadat een aanvang is gemaakt
met het inbreukmakend gebruik, het aanvallende merk zijn onderscheidend vermogen geheel often dele heeft verloren, doch
uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen
aan toedoen of nalaten van de houder van
dat merk. (Art. 13.A.1 o BeneluxMerkenwet.)
30 oktober 1995
931

MILIEURECHT
1. - Strafzaken - Oppervlaktewateren - Lozen van afvalwater - Vergunningsakte- Naleving van voorwaarden - Termijn - Overgangsbepaling Gevolg.
De bepaling van art. 35 van het K.B.
van 3 augustus 1976 houdende algemeen
reglement voor het lozen van afValwater
in de gewone oppervlaktewateren, in de
openbare rio len en in kunstmatige afVoerwegen voor regenwater, met de daarin
bepaalde termijn van 40 inaanden, genemen ter uitvoering van art. 44, § 1, van de
wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen veront-

re1mging, is een overgangsbepaling, die
krachtens art. 43 van de wet van 26 maart
1971, zoals vervangen bij art. 1 van de wet
van 22 mei 1979, ophield gevolg te hebben
op 30 april 1982.
352
27 maart 1995
2. - Strafzaken
Oppervlaktewateren- Lozen van afvalwater- Lozingsvergunning- Bijzondere voorwaarden Strijdigheid met andere reglementen en
besluiten - Gevolg.
De door de overheid verleende lozingsvergunning die voorwaarden oplegt met
het oog op de bescherm:ingvan de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,.is niet onwettig doordat aan die voorwaarden ingevolge
andere wettelijke bepalingen, namelijk inzake
stedebouw en onbevaarbare waterlopen,
niet zou kunnen worden voldaan, wat
enkel gevolgen heeft voor de uitvoering
van de verleende vergunning. (Art. 10
K.B. van 3 aug. 1976-Algemeen Lozingsreglement.)
352
27 maart 1995
3. - Strafzaken
Oppervlaktewateren- Lozen van afvalwater- Lozingsvergunning- Bijzondere voorwaarden Plaatselijke omstandigheden - Vermelding.
Geen bepaling van het K.B. van 3 aug.
1976, houdende algemeen reglement voor
het lozen van afValwater in de gewone
oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afVoerwegen
voor regenwater vereist dat de door de
bevoegde overheid in aanmerking genamen plaatselijke omstandigheden expressis verbis in de lozingsvergunning zelf
worden vermeld. (Art. 10 K.B. van 3 aug.
1976 - Algemeen Lozingsreglement.)
352
27 maart 1995

MINDERJARIGHEID
Ontvoogde minderjarige - Lening aangegaan zonder naleving pleegvormen Betrekkelijke nietigheid - Benadeling.
Een lening die door een ontvoogde mindeijarige wordt aangegaan zonder naleving van de bij art. 483 B.W. bepaalde
pleegvormen, is betrekkelijk nietig, onverschillig of de mindeijarige daardoor aldan
niet wordt benadeeld.
808
21 september 1995

MINDER-VALIDEN
1. orde.

Tegemoetkomingen -

Openbare

-109De wetgeving en reglementen inzake de
tegemoetkomingen aan minder-validen (gehandicapten) raken de openbare orde.
23
9 januari 1995
2. - Tegemoetkomingen - Beslissing
- Herziening - Voorwaarden - Begrip.
De beslissing waarbij, krachtens de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen 1969, aan
de minder-valide een tegemoetkoming is
toegekend die na 31 december 1974, doch
v66r 1 juni 1987 is ingegaan, kan ambtshalve worden herzien, wanneer bij de gerechtigde een wijziging wordt vastgesteld die
de afschaffing, vermindering of nietbetaling van de tegemoetkoming kan tot
gevolg hebben, wat op zich niet het geval
is wanneer de minder-valide van de categorie "samenwonende" naar die van "alleenstaande" overgaat. (Artt. 7, § 1, eerste
lid, 10, vierde lid, 28, vierde lid, en 30
Minder-Validenwet Tegemoetkomingen
1987; artt. 4, 6 en 21, 1°, K.B. 6juli 1987.)
23
9 januari 1995
3. - Tegemoetkoming
Basisinkomen - Wijziging voor ingangsdatum Beslissing administratie - Gegevens niet
bekend - Geschil - Arbeidsrechtbank Mededeling gegevens- Nieuwe aanvraag.
Uit de artt. 8 en 9 K.B. 6 juli 1987 volgt
dat gegevens welke de toekenning of de
verhoging van de tegemoetkoming van de
gehandicapten rechtvaardigen maar die
ten tijde van de toekenning van het recht
op tegemoetkoming door de administratie
niet bekend waren, slechts aanleiding kunnen geven tot een nieuwe aanvraag.
27 februari 1995
218
4. - Tegemoetkomingen - lnkomensvervangende tegemoetkoming- Integratietegemoetkoming- Recht- HerzieningAmbtshalve herziening - Onderzoek Inkomen.
De ambtshalve herziening van het recht
op inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming wordt
onderzocht met inaanmerkingneming, inzake
inkomen, van de gegevens die betrekking
hebben op het tweede jaar voorafgaand
aan dat in de loop waarvan ambtshalve
tot herziening wordt overgegaan. (Artt. 7,
§ 1 en § 2, 10, tweede en vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt.
8, 21, eerste lid, 4", en.22 K.B. 6juli 1987.)
271
6 maart 1995
5. - Tegemoetkomingen- lnkomenWijziging - lngangsdatum van de beslissing over de aanvraag.
Voor de vaststelling van het bedrag van
de tegemoetkoming aan gehandicapten wordt

slechts rekening gehouden met een wijziging van het inkomen van de gehandicapte in zoverre die wijziging is ingetreden
v66r de datum waarop de administratieve
beslissing over de aanvraag ingaat. (Artt.
8, § 1, tweede lid, en 9, eerste lid, K.B. 6
juli 1987.)
26 juni 1995
669
6. - Tegemoetkoming
Integratietegemoetkoming - Wijziging van fysische
toestand na ministeriele beslissing- Geschil
- Geen uitbreiding van de vordering.
De gehandicapte kan zijn vordering tot
integratietegemoetkoming voor de rechter
niet uitbreiden tot aanspraken die buiten
de ministeriele beslissing vallen noch zijn
vordering wijzigen in aanspraken die aan
het bestuur niet zijn overgelegd. (Artt.
582, 1 o, 807 en 1042 Ger.W.)
9 oktober 1995
860
7. - Tegemoetkomingen - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - lnkomen - Bedrag - Grens - Categorie Gevolg.
Iedere gerechtigde op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden behoort
noodzakelijk tot de categorie waarvan hij
de voorwaarden vervult; de gerechtigde
kan niet in een andere categorie worden
opgenomen, ongeacht trouwens de omstandigheden die hem brachten in de toestand
van de categorie waartoe hij overeenkomstig de omschrijving behoort. (Art. 7, § 1,
wet van 27 feb. 1987; art. 4, § 1, K.B. van
5 maart 1990.)
11 december 1995
1111

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
1. - Bedrieglijk opzet - Begrip.
Het bedrieglijk opzet is een wezenlijk
bestanddeel van het wanbedrijf misbruik
van vertrouwen; daarover kan de strafrechter oordelen aan de hand van begrippen die aan andere rechtstakken zijn ontleend
zonder ertoe gehouden te zijn aan die
begrippen de specifieke betekenis toe te
kennen die zij in die andere rechtstakken
hebben en zonder dat begrip te hanteren
zoals het in die andere rechtstakken wettelijk wordt geregeld. (Art. 491 Sw.)
27 maart 1995
351
2. - Moreel bestanddeel - Begrip Goede trouw - Beweegredenen 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 aldus

-

llO-

als eigenaar over te beschikken; zowel de
goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder belang.
(Art. 491 Sw.)
6 september 1995
749

MISDRIJF
ALGEMEEN,BEGRIP, MATERIEELENMOREEL
BESTANDDEEL, EENHEID VAN OPZET
SO ORTEN

Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf
'IDEREKENBAARHEID

Natuurlijke personen
Rechtspersonen
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Rechtvaardiging
DEELNEMING

ALGEMEEN, BEGRIP,
MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL,
EENHEID VAN OPZET
1. - Algemeen, begrip, materieel en rrwreel
bestanddeel, eenheid van opzet - Moree!
bestanddeel - Misbruik van vertrouwen
- Bedrieglijk opzet - Begrip.
Het bedrieglijk opzet is een wezenlijk
bestanddeel van het wanbedrijf misbruik
van vertrouwen; daarover kan de strafrechter oordelen aan de hand van begrippen die aan andere rechtstakken zijn ontleend
zonder ertoe gehouden te zijn aan die
begrippen de specifieke betekenis toe te
kennen die zij in die andere rechtstakken
hebben en zonder dat begrip te hanteren
zoals het in die andere rechtstakken wettelijk wordt geregeld. (Art. 491 Sw.)
27 maart 1995
351
2. - Algemeen, begrip, materieel en rrwreel
bestanddeel, eenheid van opzet - Eenheid
van opzet- Eendaadse samenloop- Opeenvolgend gepleegde misdrijven - Bij het
plegen van het eerste misdrijf vereiste opzet.
Eenheid van opzet tot het plegen van
opeenvolgende feiten vereist niet dat op
het ogenblik van het eerste feit reeds de
opzet bestond om alle daarop volgende
feiten te plegen. (Art. 65 Sw.)
5 september 1995
745
3. - Algemeen, begrip, materieel en rrwreel
bestanddeel, eenheid van opzet- Eenheid
van opzet- Eendaadse samenloop- Meermaals niet naleven van een jaarlijkse, wettelijke verplichting.
De omstandigheid dat het indienen van
een aangifte in de personenbelasting een

wettelijke verplichting is die elk jaar opnieuw dient te worden nagekomen,
staat niet eraan in de weg dat het herhaald niet nakomen van deze verplichting de uiting kan zijn van een voortgezette of opeenvolgende opzet bij de dader.
(Art. 65 Sw.)
5 september 1995
745
4. - Algemeen, begrip, materieel en rrwreel
bestanddeel, eenheid van opzet - Moreel
bestanddeel - Misbruik van vertrouwen
- Goede trouw - Beweegredenen 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 aldus
als eigenaar over te beschikken; zowel de
goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder
belang. (Art. 491 Sw.)
6 september 1995
749
5. - Algemeen, begrip, materieel en rrwreel
bestanddeel, eenheid van opzet- Bestanddelen van het misdrijf- Vaststelling door
de rechter.
Hoewel de strafrechter die een beklaagde
wegens een misdrijf veroordeelt, het bestaan
van alle bestanddelen van dat misdrijf
dient vast te stellen, bepalen noch art. 195
Sv. noch enige andere wetsbepaling in
welke bewoordingen hij deze vaststelling
moet doen en hoeft hij de wetsbepalingen
die hij toepast niet woordelijk over te
nemen, voor zover het toezicht van het
Hof op de wettelijkheid van de veroordeling mogelijk is.
28 november 1995
1048
6. - Algemeen, begrip, materieel en rrwreel
bestanddeel, eenheid van opzet - Materieel bestanddeel.
Het misdrijf, bepaald bij art. 91, 2", K.B.
15 okt. 1935 houdende Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk, vereist een schade in oorzakelijk verband
met de aan de beklaagde verweten gedraging.
12 december 1995
1113

SOORTEN
AFLOPEND, VOORTGEZET, VOORTDUREND MISDRIJF

7. - Soorten - Aflopend, voortgezet,
voortdurend misdrijf - Veldwetboek Artikel 88, 9"- Wegen- BeschadigingToeeigening.

-

111

De overtreding "beschadiging of toeeigening v·an een weg" bedoeld in art. 88, 9•,
Veldwetboek is een aflopend misdrijf.
13 december 1995
1114

TOEREKENBAARHEID
NATUURLIJKE PERSONEN

8. - Toerekenbaarheid - Natuurlijke
personen - Algemeen reglement op de
technische eisen - Openbare weg- Bezigen van voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon.
Wettig is de beslissing waarbij strafrechtelijk verantwoordelijk wordt geacht voor
het bezigen van een niet aan de reglementen voldoend voertuig op de openbare weg
zowel de bestuurder als diegene die het
voertuig economisch gebruikt. (Art. 26,
§ 1, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen.)
1
3 januari 1995
9. - Toerekenbaarheid - Natuurlijke
personen - Algemeen reglement op de
technische eisen - Openbare weg - Bezigen van voertuig - Strafrechtelijk verantwoordelijke persoon.
Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het
bezigen van een voertuig op de openbare
weg dat niet voldoet aan de bepalingen
van het reglement is zowel de bestuurder
als diegene die het voertuig economisch
gebruikt. (Art. 26, § 1, K.B. 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen.)
773
12 september 1995
RECHTSPERSONEN

10. - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Wanneer een rechtspersoon een misdrijfpleegt rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen,
organen of feitelijke beheerders of aangestelden, door wier toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld.
20juni 1995
642
11. - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen,
organen of feitelijke beheerders of aangestelden, door wier toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld.
773
12 september 1995

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
RECHTVAARDIGING

12. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Noodtoestand Toetsing door het Hof
Het komt het Hof toe na te gaan of de
feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en omstandigheden wettig het bestaan van een rechtvaardigingsgrond heeft kunnen afleiden. (Art.
426 Sv.)
30
10 januari 1995
13. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Noodtoestand Begrip.
Het bestaan van een noodtoestand als
rechtvaardigingsgrond wordt niet wettig
vastgesteld door de rechter die geen concreet feitelijk gegeven vermeldt waaruit
hij wettelijk vermag af te leiden dat de
dader van een misdrijf geplaatst was voor
een emstig en dreigend kwaad en dat
deze niet anders de belangen heeft kunnen vrijwaren die hij verplicht was voor
aile andere te beschermen, dan door het
plegen van het hem ten laste gelegde feit;
als dusdanig gelden niet beperkingen en
ongemakken die niet onvoorzienbaar uit
een algemene reglementering voortvloeien. (Art. 71 Sw.)
30
10 januari 1995
14. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Overtreding Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw Goede trouw - Gevolg.
Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw doordat met name
een wederrechtelijke toestand tot stand
gebracht en in stand gehouden werd, is
goede trouw, gegrond op het feit dat andere
gebouwen aantoonbaar onder gelijkaardige omstandigheden opgetrokken zijn,
op zich niet schuldopheffend. (Art. 70 Sw.;
art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
16 mei 1995
481
15. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Overtreding Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw Dwaling - Voorwaarde.
Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw doordat met name
een wederrechtelijke toestand tot stand
gebracht en in stand gehouden werd, is er
geen sprake van onoverwinnelijke dwaling, wanneer de bouwwerken werden uitgevoerd onder toezicht van een architect,
bij wie de beklaagde terecht kon om zo

-112nodig inlichtingen in te winnen. (Art. 70
Sw.; art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
16 mei 1995
481
16. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Goede trouw Beweegredenen 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 aldus
als eigenaar over te beschikken; zowel de
goede trouw van de dader als zijn beweegredenen zijn dienaangaande zonder belang.
(Art. 491 Sw.)
6 september 1995
749

DEELNEMING
17. - Deelneming - Voorwaarden.
Om een beklaagde als mededader van of
medeplichtige aan een misdrijf te veroordelen, is niet vereist dat alle bestanddelen
van het misdrijf in de deelnemingshandelingen begrepen zijn; voldoende is
dat wordt vastgesteld dat de deelnemer
wetens en willens aan de uitvoering van
het misdrijf heeft meegewerkt op een van
de wijzen bepaald in de artt. 66, tweede en
derde lid, of 67 van het Strafwetboek.
798
19 september 1995

ziening voor het hof van beroep - Overlegging van de bewijsstukken - Ontvankelijkheid van de aanvraag.
Door de voorziening voor het hof van
beroep wordt de beslissing van de provinciegouverneur, waarbij de aanvraag tot financiiile tegemoetkoming voor door natuurrampen aan private goederen veroorzaakte schade niet-ontvankelijk werd verklaard wegens niet-overleggingvan bepaalde
bewijsstukken, opnieuw inhet geding gebracht;
wanneer het hof van beroep vaststelt dat
die stukken intussen zijn overgelegd, kan
het de oorspronkelijke aanvraag, die is
ingediend v66r het verstrijken van de op
stra:ffe van uitsluiting voorgeschreven termijn, ontvankelijk verklaren. (Artt. 2 en
24 wet 12 juli 1976; artt. 4 en 5 K.B. 18
aug. 1976.)
48
19 januari 1995
2. - Schade - Herstel - Schadeloosstelling - Financiele tegemoetkoming van
de Staat - Vaststelling.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de Staat veroordeelt om aan de getro:ffene van een natuurramp
een met zijn totale schade overeenstemmend bedrag te betalen, zonder rekening
te houden met de berekeningswijze en het
abattement van de wet. (Art. 10 wet 12
juli 1960.)
19 januari 1995
48

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN NIEUWE VORDERING
(BEHOUD VAN)
1. - Heropening van het debat.
Natuurbehoud - Duinendecreet -Beschermde gebieden- Bouwvergunning Bouwverbod - Draagwijdte.
De aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied houdt vanaf de publikatie van het besluit van 15 september
1993 tot aanduiding van de beschermde
gebieden een volledig bouwVerbod in zodat
geen gebouw mag worden opgericht, ook
al werd hiertoe een bouwvergunning verleend. (Art. 52, § 1, tweede lid, wet 12 juli
1973, gew. bij art. 2 decreet 14 juli 1993.)
5 oktober 1995
845

N
NATUURRAMP
1. - Aanvraag tot financiele tegemoetkoming- Termijn van indiening- Bewijsstukken - Termijn van uitsluiting - Beslissing van de provinciegouverneur- Voor-

Na heropening van het debat is een
nieuwe vordering niet ontvankelijk, indien
zij buiten het onderwerp valt van de heropening, zoals dit door de rechter werd
bepaald. (Artt. 775, eerste lid, en 807
Ger.W.)
29juni1995
693
2. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken
- Gehandicaptenwetgeving - Tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming Wijziging van fysische toestand na ministeriiile
beslissing - Geschil - Geen uitbreiding
van de vordering.
De gehandicapte kan zijn vordering tot
integratietegemoetkoming voor de rechter
niet uitbreiden tot aanspraken die buiten
de ministeriele beslissing vallen noch zijn
vordering wijzigen in aanspraken die aan
het bestuur niet zijn overgelegd. (Artt.
582, 1o, 807 en 1042 Ger.W.)
860
9 oktober 1995
3. - Burgerlijke zaken- Wijziging van
de vordering - Partij gedaagd in een
andere hoedanigheid.

__ ::1 T

-
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Een vordering kan, met toepassing van
art. 807 Ger.W. niet worden gericht tegen
een gedaagde in een andere hoedanigheid
dan die waarin hij gedagvaard werd.
26 oktober 1995
915

0
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER
1. - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Onderzoeksgerecht- Bevoegdheid
ratione loci.
Ret onderzoeksgerecht dat uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis en het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld onderzoekt,
oordeelt op onaantastbare wijze over de
betwisting omtrent de bevoegdheid van de
Belgische gerechten.
28 maart 1995
357
2. - Strafzaken - Onderzoeksrechter
- Aanhangigmaking- Omvang- Rechtsmacht.
Defeitenrechter toetst of de onderzoeksrechter binnen de perken van zijn rechtsmacht is gebleven; de feitenrechter maakt
wettig gebruik van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij beslist dat geen
aanvullende vordering van de procureur
des Konings vereist was voor het uitvoeren van een huiszoeking bij een persoon
die, met betrekking tot de strafbare feiten
die het voorwerp uitmaken van het gevorderde onderzoek, als tussenpersoon is opgetreden.
27juni1995
679
3. - Strafzaken - Verzoek tot heropening der debatten.
In strafzaken beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of raadzaamheid van een verzoek tot
heropening der debatten en hij is niet
verplicht zijn beslissing de debatten niet
te heropenen met redenen te omkleden.
14 november 1995
,
1014

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG·
HEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
VERKIEZINGEN
OPRICHTING

BESCHERMDE WERKNEMERS
Beschermde werknemers- Sociale
verkiezingen- Kandidatuur- Bedoeling
van de wetgeving - Bescherming tegen
ontslag.
De artt. 1bis, § 4, Gezondheid en Veiligheidswet en 21, § 4, Bedrijfsorganisatiewet beogen respectievelijk niets anders
dan de bescherming van de kandidaten
die zijn voorgedragen, hetzij bij de verkiezingen bedoeld in art. 1, § 4, b, 4, vijfde lid,
Gezondheid en Veiligheidswet hetzij bij de
verkiezingen bedoeld in de artt. 20 en 21
Bedrijfsorganisatiewet. (Artt. 1 en 1bis
Gezondheid en Veiligheidswet, 20 en 21
Bedrijfsorganisatiewet.)
170
13 februari 1995
1. -

2. - Beschermde werknemers- Sociale
verkiezingen - Opeenvolgende verkiezingen - Kandidaat - Verschillende organen - Eerste of volgende kandidatuur Begrip.
Met eerste of volgende kandidatuur, in
de zin van de artt. 1bis, § 4, eerste en
derde lid, Gezondheid en Veiligheidswet
en 21, § 4, eerste en tweede lid, Bedrijfsorganisatiewet, wordt telkens bedoeld de
eerste of volgende kandidatuur, hetzij bij
de verkiezingen voor het comite, hetzij bij
de verkiezingen voor de ondernemingsraad. (Artt. 1bis Gezondheid en Veiligheidswet, 21 Bedrijfsorganisatiewet.)
170
13 februari 1995

3. - Beschermde werknemers- Sociale
verkiezingen - Kandidaat - Opeenvolgende verkiezingen - Verschillende organen - Duur van de bescherming.
In verband met de verkiezingen voor
het veiligheidscomite, respectievelijk voor
de ondernemingsraad, kan een kandidatuur bij de verkiezingen voor het ene
orgaan niet worden aangemerkt als ee~
volgende kandidatuur op grond dat ZIJ
werd voorafgegaan door een kandidatuur
bij de vorige verkiezingen voor het ander
orgaan. (Art. 1bis, § 4, van de Gezondheid
en Veiligheidswet van 19 juni 1952.)
170
13 februari 1995
4. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Beschikking
- Voorzitter arbeidsrechtbank - Geen
verzoening- Proceshandeling- Exceptie
van nietigheid - Verval - Dekking Gevolg.
De beschikking genomen door de voorzitter van de arbeidsrechtbank tijdens de
rechtspleging bedoeld in de artt. 7 en 8
van de wet van 19 maart 1991 betreffende

-114de ontslagregeling voor beschermde werknemers, waarbij hij vaststelt dat er geen
verzoening is, is niet van die aard dat zij
het verval kan dekken als bepaald in art.
864 Ger.W.
27 februari 1995
221
5. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Dagvaarding
- Termijn - Werkdag - Begrip.
Het woord "werkdag" uit art. 6 van de
wet van 19 maart 1991 betreffende de
ontslagregeling voor beschermde werknemers moet worden begrepen in de gebruikelijke betekenis van het woord in het
arbeidsrecht en slaat aldus ook op zaterdagen.
27 februari 1995
221

6. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Dagvaarding
- Termijn - Berekening.
Art. 6 van de wet van 19 maart 1991
betreffende de ontslagregeling voor
beschermde werknemers is niet onverenigbaar met art. 52 Ger.W. tenzij in zoverre
voor de berekening van de termijn geen
rekening mag worden gehouden met de
zondagen en de wettelijke feestdagen.
27 februari 1995
221
7. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Dagvaarding
- Termijn - Verval.
De termijn van art. 6 van de wet van 19
maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers is
een termijn die is voorgeschreven op straffe
van verval.
27 februari 1995
221
8. - Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische redenen
- Erkenning door de arbeidsgerechten Aard van de opdracht - Gevolg.
Het staat niet aan de arbeidsgerechten
na te gaan of het nog niet doorgevoerde
maar slechts voorgenomen ontslag van de
beschermde werknemers wegens economische of technische redenen al dan niet in
overeenstemming is met de bepalingen
van een algemeen verbindende C.A.O. (Artt.
3, 8, 10 en 11 wet 9 maart 1991.)
10 april 1995
395
9. - Beschermde werknemers - Ontslag- Economise he of technische redenen
- Vordering in rechte - Tegenvordering
- Uitzonderingsprocedure - Regeling van
Gerechtelijk Wetboek - Toepassing niet
verenigbaar.
De toepassing van de uitzonderlijke procedure voor de arbeidsgerechten, als bepaald
in de artt. 3, 8, 10 en 11 van de wet 19

maart 1991, is omwille van de strikt beperkte
opdracht van de arbeidsgerechten niet
verenigbaar met de toepassing van de
artt. 807 en 810 Ger.W.
·
10 april 1995
395

10. - Beschermde werknemers- Bijzondere ontslagregeling- Dringende reden
- Eindvonnis -Hoger beroep - Verzoekschrift - Middel - Begrip.
In de zin van art. 11, § 1, tweede lid, wet
houdende bijzondere ontslagregeling voor
de beschermende werkne:iners, is o.a. een
middel van hoger beroep, de aanwijzing
van hetgeen, volgens appellant, in het
bestreden eindvonnis, strijdig is met de
wet. (Art. 11, § 1, tweede lid, wet van 19
maart 1991.)
19juni1995
629
11. - Beschermde werknemers - Bescherming - Doel.
De in het algemeen belang ingevoerde
bijzondere bescherming van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comite voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing en van de niet
verkozen kandidaten heeft tot doel, enerzijds, aan de werknemers-personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun
opdracht in de onderneming uit te oefenen
en, anderzijds, de volledige vrijheid van
de werknemers te waarborgen om zich bij
de verkiezingen kandidaat te stellen. (Artt.
14 tot 17 wet van 19 maart 1991.)
4 september 1995
740

VERKIEZINGEN
12. - Verkiezingen- Technische bedriJfseenheden - Erkenning- Bevoegdheid en
aanleg - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid- Territoriale bevoegdheid- Bevoegde
arbeidsrechtbank.
De arbeidsrechtbank van de plaats van
het werk is, in de regel, bevoegd om uitspraak te doen over de erkenning van
technische bedrijfseenheden en over de
instelling van ondernemingsraden en veiligheidscomites. (Artt. 582, so en 4°, en 627,
9°, Ger.W.; art. 24 Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, h en i, Gezondheid en Veiligheidswet; artt. 8 en 9 K.B. van 12 aug.
1994.)
27 november 1995
1043
13. Verkiezingen - Werkgever Beslissing betreffende functies en lijst van
kaderleden - Betwisting door vakorganisaties - Arbeidsrechtbank - Bewijslast.
De vakorganisatie die overeenkomstig
art. 9 K.B. 12 aug. 1994 beroep aantekent

-115bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing betreffende de functies van de kaderleden, moet het bewijs leveren van haar
bewering dat de litigieuze functies geen
functies voor kaderleden zijn in de zin van
art. 14, § 1, tweede lid, 3°, Bedrijfsorganisatiewet. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
18 december 1995
1141

OPRICHTING
14. - Oprichting -Instelling-Bevoegdheid en aanleg - Burgerlijke zaken Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid
- Bevoegde arbeidsrechtbank.
De arbeidsrechtbank van de plaats van
het werk is, in de regel, bevoegd om uitspraak te doen over de erkenning van
technische bedrijfseenheden en over de
instellingvan ondernemingsraden en veiligheidscomites. (Artt. 582, 3° en 4 o, en 627,
9°, Ger.W.; art. 24 Bedrijfsorganisatiewet;
art. 1, h en i, Gezondheid en Veiligheidswet; artt. 8 en 9 K.B. van 12 aug. 1994.)
1043
27 november 1995

ONDERWIJS
1. - Bezoldigingsregeling - Uitvoerende Macht - Ministeriele circulaire Draagwijdte.
In beginsel bevat een ministeriele circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan hoven een
K.B., o.m. inzake de bezoldigingsregeling
in het onderwijs. (Artt. 37 en 107, tweede
lid, gecoiird Gw. 17 feb. 1994; artt. 5, c, en
44bis K.B. 15 april 1958.)
729
4 september 1995
2. - Leerkracht getroffen door een ongeval veroorzaakt door de schuld van een
derde- Periodes van afwezigheid- Weddetoelagen uitbetaald door de overheid Substitutie in de rechten van de getroffene
- Vereisten.
Wanneer een personeelslid van het gesubsidieerd onderwijs, die getroffen is door
een ongeval veroorzaakt door de schuld
van een derde, de overheid niet in zijn
rechten heeft doen treden tegen hem die
het ongeval heeft veroorzaakt, kan de
overheid de wettelijke indeplaatsstelling
niet aanvoeren om van de verzekeraar
van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling te verkrijgen van
de weddetoelagen die, ingevolge een statutaire :verplichting, voor de aan het ongeval te wijten periodes van afwezigheid
aan de getroffene zijn betaald. (Art. 1250,
P, B.W.; art. 18 K.B. 15 jan. 1974.)
903
19 oktober 1995

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN)
1. - Retrapping op heterdaad- Huiszoeking wegens een bepaald misdrijf Vaststelling met betrekking tot een ander
misdrijf- Geldigheid.
Tijdens een huiszoeking met betrekking
tot een op heterdaad betrapt misdrijfkunnen geldige vaststellingen worden verricht nopens een ander misdrijf waarvan
de sporen werden gevonden zonder dat de
grenzen van de oorspronkelijke huiszoeking werden overschreden. (Artt. 8 en 29
Sv.)
7 februari 1995
142
2. - Door de strafrechter bevolen aanvullend onderzoek - Aangifte en aanslag
in de inkomstenbelasting - Gegevens op
verzoek verstrekt door de administratie
der directe belastingen - Geldigheid.
Wanneer de rechter in strafzaken, die
de overlegging van stukken door de administratie der directe belastingen heeft bevolen, vaststelt dat deze in uitvoering van
het door hem opgedragen aanvullend onderzoek slechts de gevraagde gegevens heeft
verstrekt, is zijn beslissing dat deze stukken niet door nietigheid zijn aangetast,
naar recht verantwoord. (Art. 463, eerste
lid, W.I.B. 1992.)
745
5 september 1995
.3. - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Burgerlijke partij - Verzet tegen een
beschikking van buitenvervolgingstelling
- Afwijzing- Verplichte veroordeling tot
schadevergoeding - Recht op een eerlijk
proces.
De op de kamer van inbeschuldigingstelling rustende verplichting om een
burgerlijke partij die op haar verzet tegen
een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt gesteld, te
veroordelen tot een schadevergoeding jegens
de verdachte, is niet strijdig met haar
recht op een eerlijk proces. (Artt. 136 Sv.,
6.1 E.V.R.M., 14.1 I.V.B.P.R.)
31 oktober 1995
939
4. - Opsporingsonderzoek- Beslag en
verzegeling van zaken - Kort geding Bevoegdheid van de rechter - Feitelijkheid.
N aar recht verantwoord is de beslissing
dat de rechter in kort geding zich niet in
de plaats kan stellen van de procureur des
Konings om te oordelen in het belang van
de strafvordering of de tijdens een opsporingsonderzoek in beslag genomen en ter
plaatse verzegelde zaken gediend hebben
of bestemd zijn om een misdrijf te plegen,

-116dan wel dat ze er schijnen uit voortgekomen te zijn ofkunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, nu die verzegeling
geen feitelijkheid betreft.
2 november 1995
955
5. - Terechtzitting - Uitspraak van
het vonnis - Verdaging- Proces-verbaal
- Onregelmatigheid - Gevolg.
De wettigheid van de rechtspleging wordt
niet aangetast door een onregelmatigheid
in het proces-verbaal van een terechtzitting waarop de correctionele rechtbank
zich ertoe heeft beperkt de uitspraak van
haar vonnis te verdagen. (Artt. 153, 163,
176, 190 en 190bis Sv.)
29 november 1995
1054

ONDERZOEKSGERECHTEN
1. - Vordering tot internering- Strafdossier - Inzagerecht.
Wanneer een vordering tot internering
bij het onderzoeksgerecht is aanhangig
gemaakt, heeft de verdachte het recht
kennis te nemen van het volledig strafdossier, het in te zien en afschrift ervan te
nemen. (Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij.)
147
7 februari 1995
2. - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Buitenvervolgingstelling- Burgerlijke
partij - Hoger beroep - Ontvankelijkheid van het rechtsmiddel.
Ter beoordeling van de ontvankelijkheid van het hager beroep dat de burgerlijke partij heeft ingesteld tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling dient
de kamer van inbeschuldigingstelling te
onderzoeken of de bugerlijke-partijstelling
ontvankelijk was. (Artt. 217 en 218 Sv.)
7 maart 1995
281
3. - Beschikking tot verwijzing- Cassatieberoep - Toetsing van het Hof- Orenzen.
Wanneer de beklaagde zich na de eindbeslissing op de strafVordering in cassatie
voorziet tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht
werd verwezen, is de toetsing door het Hof
en derhalve de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen beperkt tot
de formele geldigheid van de beschikking
waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake
de bevoegdheid van dat gerecht.
304
15 maart 1995
4. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - In vrijheid gelaten of in vrijheid
gestelde verdachte - Nieuwe en ernstige

omstandigheden- Noodzakelijkheid van
de hechtenis - Beoordeling.
De onderzoeksrechter en, na hem, de
onderzoeksgerechten oordelen in feite of
de hechtenis van een in vrijheid gelaten of
in vrijheid gestelde verdachte gewettigd
wordt door nieuwe en ernstige omstandigheden en door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid. (Artt.
16, § 1, 21, § 4, 26, § 1, en 30, §§ 1 en 4, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
306
15 maart 1995
5. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Rechtspleging - Proces-verbaal
van de terechtzitting.
De wet vereist niet dat van de debatten
voor de onderzoeksgerechten een procesverbaal van de terechtzitting wordt opgemaakt. (Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
306
15 maart 1995
6. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Beschikking of arrest - Tegenwoordigheid van het openbaar ministerie.
De beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis worden niet uitgesproken; geen enkele wet
bepaalt dat voormelde gerechten, die terzake, in de regel, met gesloten deuren
uitspraak doen, hun beslissingen wijzen
in tegenwoordigheid van het O.M. (Artt.
21, 22, 23, 1°, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
306
15 maart 1995
7. - Regeling van de procedure- Conclusie- Motivering.
Wanneer de raadkamer en de kamer
van inbeschuldigingstelling de procedure
regelen, antwoorden zij op de conclusie,
waarin het feitelijk bestaan van bezwaren
betwist ofbevestigd wordt, door de enkele
vaststelling dat die bezwaren voorhanden
of niet voorhanden zijn; de onaantastbare
beoordelingsbevoegdheid waarover het
onderzoeksgerecht beschikt, ontslaat dat
gerecht evenwel niet van de verplichting
te antwoorden op een conclusie ten betoge
dat het ten laste gelegde feit al dan niet
strafbaar is. (Enig art., § XV, wet 25 okt.
1919, en enig art., wet 19 aug. 1920.)
44 7
3 mei 1995
8. - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Bevoegdheid - Geschil - Begrip.
Geen geschil inzake de bevoegdheid van
de kamer van inbeschuldigingstelling ontstaat doordat wordt aangevoerd dat voornoemd onderzoeksgerecht onwettig uit-

~--·
--T
--- - - - -..-----

-

117-

spraak gedaan heeft over de ontvanK'elijkheid van een hoger beroep. (Art. 416 Sv.)
17 mei 1995
488
9. - Uitlevering - In het buitenland
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.
31 mei 1995
558
10. - Bevel tot aanhouding - Wettigheid - Bevoegdheid.
De gerechten die uitspraak moeten doen
over de wettigheid van het aanhoudingsbevel zijn bevoegd om na te gaan of de
onderzoeksrechter bevoegd was om het
uit te vaardigen. (Impliciet.)
560
31 mei 1995
11. - Beschikking inzake voorlopige hechtenis - Gezag van gewijsde.
De beschikkingen van het onderzoeksgerecht inzake voorlopige hechtenis hebben geen gezag van gewijsde.
709
18 juli 1995
12. - Beslissing ten grande - Gezag
van gewijsde.
Beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde
in de gevallen waarin de wet hen de
bevoegdheid toekent ten gronde te beslissen zoals de vonnisgerechten.
709
18 juli 1995
13. - Uitlevering -Bevel tot aanhouding - In het buitenland 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.;
zodanige beslissing kan derhalve die bepaling niet schaden. [Art. 149 Gw. (1994);
art. 3 Uitleveringswet.]
718
29 augustus 1995
14. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Burgerlijke partij - Verzet tegen
een beschikking van buitenvervolgingstelling - Afwijzing - Verplichte veroordeling tot schadevergoeding - Recht op
een eerlijk proces.
De op de kamer van inbeschuldigingstelling rustende verplichting om een burgerlijke partij die op haar verzet tegen een
beschikking van buitenvervolgingstelling

in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen tot een schadevergoeding jegens de
verdachte, is niet strijdig met haar recht
op een eerlijk proces. (Artt. 136 Sv., 6.1
E.V.R.M., 14.1 I.V.B.P.R.)
31 oktober 1995
939
15. - Handhaving van de voorlopige
hechtenis- Rechtspleging- Verdachte die
niet wenst te verschijnen - Recht van zijn
advocaat om hem te vertegenwoordigen.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van de kamer van inbeschuldigingstelling die, bij de behandeling van het hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis, aan de advocaat van de
verdachte die niet wenst te verschijnen,
geen machtiging verleent om zijn client te
vertegenwoordigen. (Impliciete oplossing.) (Artt. 23, 2°, en 30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 oktober 1995
945
16. - Uitlevering- In het buitenland
verleend bevel tot aanhouding- Uitvoerbaar·
verklaring - Beslissing van de raadkamer- Hoger beroep - Tijdsverloop sinds
het instellen van hager beroep - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Opdracht.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moet .doen over het hoger
beroep tegen de uitvoerbaarverklaring door
de raadkamer van een door de bevoegde
vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding op grond waarvan de uitlevering
wordt verzocht, dient te onderzoeken of
dit bevel op het ogenblik van haar beslissing aan de door de wet gestelde vereisten
voldoet en of de algemene en bijzondere
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de
wettigheid of de rechtmatigheid van de
uitvoerbaarverklaring kan namelijk worden aangetast door het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep en de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 3, tweede lid, Uitleveringswet, en art. 5.4 E.V.R.M.)
5 december 1995
1078
17. - Kamer van inbeschuldigingstelling- In het buitenland verleend bevel tot
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling - Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling
is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van
een vreemdeling, die op grond van een
hem regelmatig betekend buitenlands bevel
tot aanhouding is aangehouden, zolang zij
over het hoger beroep tegen de beslissing
tot uitvoerbaarverklaring niet heeft beslist.
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(Art. 3, tweede lid, en art. 5, tweede lid,
Uitleveringswet.)
1078
5 december 1995
18. - Beschikking tot verwijzing- Cassatieberoep - Toetsing van het Hof Grenzen.
Wanneer de beklaagde zich na de eindbeslissing op de strafvordering in cassatie
voorziet tegen de beschikking v~ de raadkamer waarbij hij naar het vonmsgerecht
werd verwezen, is de toetsing door het Hof
en derhalve de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot
de formele geldigheid van de beschikking
waarbij de zaak bij het vonnisgerec~t aanhangig is gemaakt, en tot de regels mzake
de bevoegdheid van dat gerecht.
20 december 1995
1148
19. - Beschikking tot verwijzing- Formele geldigheid - Begrip.
Wanneer de kennisgeving die de griffier
van de raadkamer met het oog op de
regeling van de procedure aan de verdachte moet doen m.b. t. de rechtsdag waarop
de zaak door die kamer zal worden behandeld op een verkeerd adres is geschied en
de d~batten derhalve plaatsvinden buiten
de tegenwoordigheid van de verdachte,
voldoet de beschikking waarbij hij naar
de correctionele rechtbank wordt verwezen niet aan de wettelijke vereisten inzake
de formele geldigheid van de akte waarbij
het vonnisgerecht geadieerd wordt ~n ~?et
zij nietig verklaard W?rden; vern~et~~ng
van de beschikking lmdt tot vermetlgmg
van de rechtspleging en de daarop volgende beslissingen. (Enig art., § XV, wet
25 okt. 1919.)
20 december 1995
1148

ONDERZOEKSRECHTER
1. - Voorlopige hechtenis - Bevel tot
aanhouding - In vrijheid gela~en of in
vrijheid gestelde verdachte - Nwuwe. ~n
ernstige omstandigheden- Noodzakelukheid van de hechtenis - Beoordeling.
De onderzoeksrechter en, na hem, de
onderzoeksgerechten oordelen in feite of
de hechtenis van een in vrijheid gelaten of
in vrijheid gestelde verda~hte gewetti~d
wordt door nieuwe en ernstlge omstandlgheden en door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid. (Artt.
16 § 1, 21, § 4, 26, § 1, en 30, §§ 1 en4, Wet
Vo~rlopige Hechtenis 1990.)
306
15 maart 1995
2. - Bevoegdheid- Internationaal humanitair recht - Ernstige inbreuken Universele bevoegdheid - Grenzen.

Art. 7 wet van 16 juni 1993 waarbij aan
de Belgische gerechten de bevoegdheid
wordt toegekend om kennis te nemen van
de ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht, ongeacht de plaats
waar die inbreuken zijn gepleegd, wijkt
niet af van de overige regels inzake de
territoriale bevoegdheid van de strafgerechten en van de onderzoeksrechter,
wanneer die bepaald wordt door de plaats
waar de verdachte blijft of door de plaats
waar de verdachte kan worden gevonden.
(Art. 7 wet 16 juni 1993 betreffende de
bestraffing van de ernstige inbreuken op
de Internationale Verdragen van Geneve
van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende
Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die
Vedragen; art. 62bis Sv.) (lmpliciet.)
560
31 mei 1995
3. - Aanhangigmaking - Omvang Rechtsmacht - Vordering van de procureur des Konings - In die vorfi:erifi;!J
begrepen misdrijven - Andere mLsdruven.
De rechtsmacht van de onderzoeksrechter is beperkt tot de feiten die het voorwerp van de vordering van de procureur
des Konings uitmaken; van aanwijzingen
van andere misdrijven geeft de onderzoeksrechter bericht aan de procureur des Konings.
(Artt. 29 en 61 Sv.)
27juni 1995
679
4. - Aanhangigmaking - OmvangRechtsmacht- Beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter toetst of de onderzoeksrechter binnen de perken van zijn rechtsmacht is gebleven; de feitenrechter maakt
wettig gebruik van zijn beoordelingsbevoegdheid wanneer hij beslist dat geen
aanvullende vordering van de procureur
des Konings vereist was voor het uitvoeren van een huiszoeking bij een persoon
die met betrekking tot de strafbare feiten
die'het voorwerp uitmaken van he~ gevorderde onderzoek, als tussenpersoon lS opgetreden.
27juni1995
679

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
1. - Begrip - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
- Faillissement - Rechtspleging - Failliete boedel - Onroerend goed - Verkoop
- Verkoop uit de hand - Machtig~n!J Betwisting - Curator van het fmllLssement - Gefailleerde - Koper - Tussenkomst- Voorwaardelijke koper die vrijwillig
tussenkomt.
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Wanneer de curator aan de rechtbank
van koophandel de machtiging vraagt tot
verkoop uit de hand van een tot de failliete boedel behorend onroerend goed waarvoor een voorlopige verkoopovereenkomst
is gesloten onder de opschortende voorwaar.de dat die machtiging wordt verkregen, die vordering van de curator door de
gefailleerde wordt betwist en de voorwaardelijke koper vrijwillig in de zaak tussenkomt om het verzoek van de curator te
steunen, is het geschil onsplitsbaar tussen de curator over het faillissement, de
gefailleerde en de voorwaardelijke koper;
een gezamenlijke tenuitvoerlegging van
de afzonderlijke beslissingen waartoe het
geschil aanleiding zou geven, zou immers
materieel onmogelijk zijn. (Artt. 31 en
199ter Ger.W.)
6 oktober 1995
859
2. - Vennootschap onder firma - Faillissement - Verzet en hager beroep van de
vennoten- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
Wanneer de rechtbank van koophandel
het faillissement van een vennootschap
onder firma heeft uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard,
de vennootschap tegen die beslissing geen
rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun rechtsmiddelen niet tegen de
vennootschap hebben gericht noch tegen
de beslissing tot faillietverklaring van de
vennootschap, zijn de rechtsmiddelen van
de vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk, op grond dat
een gelijktijdige tenuitvoerlegging van de
faillietverklaring van de vennootschap en
van een beslissing tot intrekking van de
faillietverklaring van de vennoten onmogelijk is. (Art. 1053 Ger.W.)
15 december 1995
1129

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
1. - Spoedprocedure - Opeenvolgende onteigeningen - Een zelfde doel Begrip.
Voor de toepassing van art. 2 Onteigeningswet, krachtens hetwelk opeenvolgende onteigeningen voor eenzelfde doel
als een geheel worden beschouwd bij de
schatting van de waarde van de onteigende goederen, is niet vereist dat die
onteigeningen worden verordend tot uitvoering van eenzelfde plan van aanleg.
(Art. 2 Onteigeningswet van 26 juli 1962.)
21
6 januari 1995
2. - Schadevergoeding - Bestemming van de onteigende percelen ...,.... Niet-

onteigend perceel - Waardevermindering
- Vergoeding.
De schade bestaande in de waardevermindering van een niet-onteigend perceel,
die niet te wijten is aan de ontzetting van
de eigendom van de in te nemen grond,
maar wel aan het gebruik waartoe de
onteigenaar de onteigende grond bestemt,
geeft geen recht op schadeloosstellingwegans
onteigening ten algemene nutte. (Art. 16
Gw.)·
21 april 1995
413
3. - Spoedprocedure
Voorlopige
vergoeding -Deposito- en Consignatiekas
- Lagere definitieve vergoeding - Terugbetaling van hetgeen de onteigende teveel
heeft ontvangen - Interest - Geen vaststelling van kwade trouw.
Wanneer een onteigende, na de rechtspleging in herziening, wordt veroordeeld
tot terugbetaling van hetgeen hij teveel
heeft ontvangen, mag de rechter, zonder
de kwade trouw van de onteigende te
moeten vaststellen, beslissen dat interest
verschuldigd is op het verschil tussen
het bedrag van de definitieve en de voorlopige vergoeding, vanaf de dag der betaling. (Art. 1378 B.W.; art. 16 Onteigeningswet.)
780
14 september 1995

4. - Spoedprocedure
Voorlopige
vergoeding - Starting in de Deposito- en
Consignatiekas - Lagere definitieve vergoeding - Terugbetaling van hetgeen de
onteigende teveel heeft ontvangen - Interest daarop - Moratoire interest - Aanvang.
Wanneer een onteigende, na de rechtspleging in herziening, wordt veroordeeld
tot terugbetaling van hetgeen hij teveel
heeft ontvangen, kan de rechter de moratoire interest op het terug te betalen bedrag
verhoogd met de vergoedende interest,
niet doen ingaan v66r het herzieningsvonnis. (Art. 1153 B.W.; art. 16 Onteigeningswet.)
780
14 september 1995
5. - Onteigeningsbesluit - Beroep tot
nietigverklaring - Bevoegdheid van de
Raad van State - Grenzen.
Wanneer ten gevolge van een besluit tot
onteigening ten algemenen nutte, bij de
vrederechter een vordering tot inbezitneming van de te onteigenen goederen aanhangig wordt gemaakt, is de Raad van
State niet bevoegd om uitspraak te doen ·
over de beroepen tot nietigverklaring die
de eigenaar van de goederen tegen het

-120onteigeningsbesluit heeft ingesteld. (Artt.
16 en 144 Gw.; artt. 3, 7 en 16 Onteigeningswet.)
12 oktober 1995
877
6. - Pacht- Afgaande pachter- 1krgoeding - Artikel 11 (oud) Gw.
Wanneer de pacht beeindigd wordt door
een onteigening ten algemenen nutte komt
aan de pachter de vergoeding toe, bepaald
in art. 11 (oud) Gw. en niet die bepaald in
art. 46 Pachtwet.
7 december 1995
1088
7. - Schadevergoeding
Bestemming van de onteigende percelen - Nietonteigende percelen - Mindere opbrengst
- Grondslag der vergoeding.
Onverminderd het recht van de onteigende op vergoeding van het gemene recht,
geeft de schade aan de niet onteigende
percelen die voortvloeit uit het gebruik
waartoe de onteigenaar de onteigende grand
bestemt, geen aanleiding tot vergoeding
wegens onteigening ten algemenen nutte.
[Art. 11 (oud) Gw., thans 16.]
1088
7 december 1995
8. -'- Spoedprocedure- Provisionele vergoeding - Vordering tot herziening.
De vordering tot herziening bedoeld in
art. 16 Onteigeningswet is een op zichzelf
staande procedure.
14 december 1995
1118
9. - Voorafgaande vergoeding- Spoedprocedure - Provisionele vergoeding Procedure tot herziening - Werkelijke
schade.
Niet in strijd met het beginsel dat de
onteigenaar voorafgaandelijk schadeloosstelling moet betalen, is de regel dat, als
de provisionele vergoeding meer bedraagt
dan de werkelijk geleden schade, de onteigenaar de te veel gestorte bedragen kan terugvorderen. (Art. 11 Gw. '1831; 16 Onteigeningswet.)
14 december 1995
1118
10. - 1krgoeding - Barema's en fiscale aangiften.
Uit. de enkele omstandigheid dat de
rechter voor bepaalde elementen van de
schade rekening houdt met geldende barerna's of met :fiscale aangiften van de onteigende, volgt niet noodzakelijk dat de
aldus berekende onteigeningsvergoeding
niet overeenstemt met de billijke en voorafgaande schadeloosstelling, bedoeld in
art. 11 (oud) Gw.
14 december 1995
1118
11. - Wet 17 april1835- Toepassingsgebied.

De bepalingen van de wet van 17 april
1835 op de onteigening ten algemenen
nutte zijn niet toepasselijk wanneer het
K.B. dat de onteigening heeft uitgevaardigd, deze uitdrukkelijk aan de bijzondere
regels van de Onteigeningswet heeft onderworpen. (Artt. 1 en 16, tweede lid, Onteigeningswet.)
14 december 1995
1118

ONTUCHT EN PROSTITUTIE
Gemeentelijke verordeningen -Aanvullende maatregelen - Aanzetten tot ontucht
-Begrip.
Het zich overleveren aan ontucht is
zowel in feite als in rechte verschillend
van het aanzetten tot ontucht door woorden, gebaren of tekens. (Art. 380quater
Sw.)
28 februari 1995
240

ONTVOERING VAN EEN KIND
Niet-afgeven van een kind - Begrip.
Het misdrijf"niet-afgeven van een kind"
kan hierin bestaan dat de ouder aan wie
de bewaring van het kind bij rechterlijke
beslissing is toevertrouwd, zijn opvoedingsplicht niet vervult die erin bestaat het
kind te overtuigen zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te schikken,
behoudens bijzondere omstandigheden die
de feitenrechter dient vast te stellen. (Artt.
369bis Sw.)
29 november 1995
1051

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Strafzaken - Voorschriften van
sociale aard voor het wegverkeer- Arbeidsen rusttijd - Overtreding van de arbeidsreglementering- Uitoefening van de strafvordering- Leden van het arbeidsauditoraat.
De leden van het arbeidsauditoraat zijn
bevoegd om de strafvordering uit te oefenen wegens overtreding door de werkgever, of door diens aangestelde oflasthebber,
van de de artt. 15 E.E.G.-verordening nr.
3820/85 en 15.7 en 14.2 E.E.G.-verordening
nr. 3821/85, beide van 20 december 1985,
die betrekking hebben op arbeids- en rusttijden en derhalve de arbeidsreglementering
betre:lfen. (Artt. 155 en 578, 7°, Ger.W.)
10 januari 1995
33
2. - Strafzaken - Vordering van het
openbaar ministerie- Proces-verbaal van
de terechtzitting - Goedgekeurde door haling - Vermelding in de beslissing Geen inschrijving van valsheid - Gevolg.

_1 -- -----
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De goedgekeurde doorhaling in het procesverbaal van de terechtzitting van de vermelding ''het openbaar ministerie wordt
in zijn vorderingen gehoord" heeft tot gevolg
dat die vermelding als niet bestaande
wordt beschouwd; de vermelding in de
beslissing zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt gehoord, levert
tot inschrijving van valsheid het bewijs op
dat bij de behandeling van de zaak het in
het voornoemde proces-verbaal van de terechtzitting vermelde lid van het openbaar
ministerie regelmatig heeft gevorderd.
238
28 februari 1995
3. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verstekbeslissing - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie
- Gevolg.
Ret O.M. is bevoegd om een vonnis of
arrest, dat door een strafgerecht bij de
uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering ten aanzien vaiJ- de beklaagde bij
verstek gewezen werd, aan laatstgenoemde te doen betekenen; die op verzoek
van het O.M. gedane betekening doet de
termijn ingaan waarover de beklaagde
beschikt om verzet te doen tegen de betekende rechterlijke beslissing. (Artt. 187
en 208 Sw.)
15 maart 1995
305
4. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Onderzoeksgerechten - Beschikking of arrest - Tegenwoordigheid van
het openbaar ministerie.
De beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis worden niet uitgesproken; geen enkele wet
bepaalt dat voormelde gerechten, die terzake, in de regel, met gesloten deuren
uitspraak doen, hun beslissingen wijzen
in tegenwoordigheid van het O.M. (Artt.
21, 22, 23, 1°, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1995
306
5. - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Openbare orde - Ontvankelijkheid - Vereiste - Begrip - Hoger
beroep.
Ret O.M. mag, in burgerlijke zaken,
cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg gewezen beslissing, als de openbare orde in gevaar wordt gebracht door
een toestand die verholpen moet worden;
dat is niet het geval wanneer inzake aanvullende kinderbijslag voor gehandicapte
kinderen, het hoger beroep van de begunstigde ten onrechte niet laattijdig zou zijn
verklaard. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.)
3 april 1995
373

6. - Strafzaken - Opschorting van de
veroordeling- Instemming- Hoger beroep.
Het openbaar ministerie en met name
de procureur des Konings .behoudt het
recht om hoger beroep in te stellen, ook al
zou hij ter terechtzitting van de correctionele rechtbank ingestetnd hebben met de
door de beklaagde gevraagde en door de
rechtbank gelaste opschorting van de uitspraak. (Artt. 202 Sv. en 3 Probatiewet.)
507
23 mei 1995
7. - Strafvordering - Uitoefening Bekendmaking van een misdrijf- Gevolg
- Beoordeling.
·
In geval van een bekendmaking van een
misdrijf staat het aan het bevoegde openbaar ministerie te oordelen welk gevolg
hieraan wordt gegeven en of het mogelijk
lijkt om er rechtmatig bewijs van in te
zamelen. (Art. 22 Sv.)
30 mei 1995
540

OPENBARE ORDE
1. - Minder-validen - Tegemoetkomingen.
De wetgeving en reglementen inzake de
tegemoetkomingen aanminder-validen (gehandicapten) raken de openbare orde.
23
9 januari 1995
· 2. - Verzekeringsovereenkomst- Grove
{out van de verzekerde - Individuele verzekeringsovereenkomst met gewaarborgde
vergoeding - Wettelijkheid.
Niet strijdig met de openbare orde is de
bepaling van de individuele verzekeringsovereenkomst waarbij, met verwijzing naar
de arbeidsongevallenwetgeving, de gevallen waarin het ongeval aan de grove fout
van de getroffene te wijten is, niet van
dekking worden uitgesloten. (Art. 16 Verzekeringswet.)
124
2 februari 1995
3. - Vertegenwoordiging in rechte Vertegenwoordiger- Hoedanigheid- Betwisting.
De betwisting ofbij vertegenwoordiging
in rechte de vertegenwoordiger al dan niet
de opdracht heeft en dus al dan niet de
hoedanigheid heeft om de ontbinding van
een overeenkomst te vorderen, raakt de
openbare orde niet en moet niet ambtshalve door de rechter worden onderzocht.
(Artt. 17 Ger.W. en 1985 B.W.)
17 februari 1995
187
4. - Strafzaken - Bewijsvoering Telefoontap in het buitenland - Regelmatigheid - Vereisten.

-122De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met
name ingevolge telefoontap, verkregen bewijs
beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient
te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving de gebruikte wijze van verkrijging
van bewijs toelaat en deze bovendien niet
strijdig is met de Belgische openbare orde,
die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen,
anderzijds, dat het bewijs in-het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd
verkregen.
30 mei 1995
537
5. - Arbeidsongeval - Vergoeding Bepalingen - Omzetting van de rente in
kapitaal.
De bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving die de omzetting van de rente
in kapitaal regelen, betreffen de aan de
getroffene verschuldigde schadeloosstelling en raken derhalve de openbare orde.
(Artt. 45, 45bis en 45ter Arbeidsongevallenwet; art. 12 wet 3 juli 1967 .)
18 september 1995
791
6. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Ziektekostenverzekering- Verstrekkin·
gen - Rechtsvordering tot betaling Verjaring.
De bepaling inzake vmjaring v~n de
rechtsvordering tot betaling van verstrekkingen van de ziektekostenverzekering
raakt de openbare orde. (Art. 106, § 1,
eerste lid, 3°, tweede en derde lid, tweede
zin, Z.I.V.-wet.)
18 september 1995
795
7. - Tussenkomst in hager beroep Niet-ontvankelijkheid niet van openbare
orde.
Nieuw en niet ontvankelijk is het middel dat eerst in cassatie aanvoert dat de
tussenkomst tot het verkrijgen van een
veroordeling niet ontvankelijk is in hoger
beroep, nu art. 812, tweede lid, Ger.W. de
openbare orde niet raakt.
20 september 1995
802
8. - Verjaring - Burgerlijke zaken Stuiting - Oorzaak van stuiting- Erkenning van het recht van hem tegen wie de
verjaring loopt - Toepassingsgebied Voorwaarden.
De erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar gedaan, stuit de verjaring; gaat
het om een verjaring die de openbare orde
raakt, dan is die regel echter aileen van
toepassing als een uitdrukkelijke bepa-

ling daarin voorziet. (Artt. 6, 2220 en 2248
B.W.)
13 november 1995
1010

OVEREENKOMST
BESTANDDELEN

Toestemming
Allerlei
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Tussen partijen
T.a.v. derden·
VERBINDENDEKRACHT(NIET-UITVOERING)
EINDE
ALLERLEI

BESTANDDELEN
TOESTEMMING

1. - Bestanddelen - Toestemming Dwaling over de zelfstandigheid Begrip.
Dwaling is een oorzaak van nietigheid
van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het
voorwerp van de overeenkomst uitmaakt,
dat wil zeggen ieder element betreft dat
doorslaggevend is geweest voor de partij
om het contract aan te gaan, zodat het
contract daarzonder niet zou zijn gesloten. (Art. 1110 B.W.)
27 oktober 1995
920
2. - Bestanddelen - Toestemming Gebrek in de toestemming - Geweld Nietigheid - Tegenwerpbaarheid.
Inzake overeenkomsten wordt geweld
gesanctioneerd met nietigheid; die nietigheid kan, in de regel, worden opgeworpen
tegen een ieder die zich op de onregelmatige akte heroept of kan beroepen. (Artt.
1109, 1111 en 1165 B.W.)
·
27 november 1995
1038
3. - Bestanddelen - Toestemming Gebrek in de toestemming - Geweld Begrip - Omstandigheid - Werkstaking.
Geweld gepleegd tegen de werkgever,
die de verbintenis heeft aangegaan, is een
oorzaak van nietigheid, zelfs al is het te
wijten aan een omstandigheid, te dezen
een werkstaking, die niets heeft te maken
met het feit van de ontslagen werknemer
ten voordele· van wie de overeenkomst is
aangegaan. (Art. 1111 B.W.)
27 november 1995
1038

-

123

8. - Verbindende kracht (niet-uitvoering)
- Wederkerige overeenkomst -' Wanprestatie van beide partijen ---,- Contractuele
aansprakelijkheid- Omvang- Schadevergoeding.
De omstandigheid dat beide partijen bij
een wederkerige overeenkomst hun verbintenissen niet zijn nagekomen, heft hun
contractuele aansprakelijkheid niet op, noch
hun gehoudenheid, in evenredigheid met
hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot
vergoeding aan de andere partij van de
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkominVAN PARTIJEN
gen. (Artt. 1142 en 1184 B.W.)
15 juni 1995
611
TUSSEN PARTIJEN
5. - Rechten en verplichtingen van par9. - Verbindende kracht (niet-uitvoering)
tijen - Tussen partijen - Strafbeding - Wederkerig verband tussen twee overBuitensporige schadevergoeding- Toeken- eenkomsten- Exceptie van niet-uitvoering
ning van kleinere sam.
- Voorwaarden.
Wanneer, volgens de bedoeling van de
Wanneer bij de overeenkomst bedongen
is dat hij die in gebreke blijft deze uit te partijen, twee overeenkomsten een onafvoeren als schadevergoeding een bepaalde scheidelijk geheel vormen en er tussen die
som zal betalen, vermag de rechter niet te overeenkomsten een wederkerig verband
beslissen, op de enkele grond dat de gevor- bestaat, kan een der partijen zich, ter
derde schadevergoeding buitensporig is, verantwoording van de tekortkoming aan
dat het beding geen strafbeding is en dat de haar door een van de overeenkomsten
het gepast is een kleinere som toe te opgelegde verplichtingen, beroepen op de
kennen dan was bedongen. (Art. 1152 niet-uitvoering door de andere partij van
de haar door de andere overeenkomst opgeB.W.)
17 februari 1995
187 legde verplichtingen. (Artt. 1102, 1134 en
1184 B.W.)
8 september 1995
759
T.A.V DERDEN
10. - Verbindende kracht (niet6. - Rechten en verplichtingen van partijen - T.a.v. derden - Verbintenis van uitvoering) - Contractuele wanprestatie
een partij - Vordering tot tenuitvoerleg- - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring van de vordering.
ging door een derde.
De burgerlijke rechtsvordering op grond
Van verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien mag een derde, buiten van een contractuele wanprestatie valt
het geval van beding te zijnen gunste, de aileen dan onder de verjaring van art. 26
tenuitvoerlegging in zijn voordeel niet vor- VT.Sv. als de wanprestatie waarop zij
gegrond is, een misdrijf oplevert. (Art. 26
deren. (Art. 1165 B.W.)
701 VT.Sv.)
30 juni 1995
28 september 1995
828
11. - Verbindende kracht (niet-uitVERBINDENDE KRACHT
voering) - Wederkerige overeenkomst (NIET-UITVOERING)
Exceptie van niet-uitvoering.
7. - Verbindende kracht (niet-uitvoering)
In een wederkerige overeenkomst kan
- Wederkerige overeenkomst - Wanpres- de partij tegen wie een rechtsvordering tot
tatie van beide partijen - Gevolg.
uitvoering van haar verbintenissen is ingeIngeval een partij bij een wederkerige steld, indien zij bewijst dat haar medeconovereenkomst de ontbinding van die over- tractant zelf in gebreke is gebleven zijn
eenkomst en schadevergoeding vordert verbintenissen met betrekking tot die overwegens het niet-nakomen door de andere eenkomst uit te voeren, zich wegens de onpartij van haar verbintenissen, mag de derlinge afhankelijkheid van hun wederkerechter die vordering niet afwijzen enkel rige verbintenissen beroepen op de excepop grond dat de partij die de ontbinding tie van niet-uitvoering en vermag zij te vorvraagt zelf haar verbintenis niet is nage- deren dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort. (Art. 1102 B.W.)
komen. (Artt. 1142 en 1184 B.W.)
15 juni 1995
611
2 november 1995
946

ALLERLEI

4. - Bestanddelen - Allerlei- Simulatie -Art. 1321 B.W- Draagwijdte.
Art. 1321 B.W., krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met de partijen
van een gesimuleerde overeenkomst zich
op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst,
vindt geen toepassing in belastingzaken.
19 mei 1995
497

124-

EINDE
12. - Einde - Gerechtelijke ontbinding - Geen vordering tot teruggave Gevolg.
Bij ontstentenis van vordering vanwege
de verkoper tot teruggave van het verkochte goed, dient de rechter die de vordering tot ontbinding van de overeenkomst
gegrond verklaart, de koper niet tot die
teruggave te veroordelen. (Art. 1184 B.W.)
21 april 1995
413
13. - Einde - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Beeindiging wegens de vervulling van een ontbindende
voorwaarde.
Art. 2 van de Alleenverkoopconcessiewet van 27 juli 1961 heeft enkel betrekking op de eenzijdige beeindiging van zulke
overeenkomst zonder aanwijzing van de
reden en niet op de beeindiging wegens de
vervulling van een ontbindende voorwaarde, die geregeld blijft door het gemene
recht.
30 juni 1995
702
14. - Einde- Nietigheid- Tegenwerpbaarheid - Begrip - Gebrek in de toestemming - Geweld.
Inzake overeenkomsten wordt geweld
gesanctioneerd met nietigheid; die nietigheid kan, in de regel, worden opgeworpen
tegen een ieder die zich op de onregelmatige akte beroept of kan beroepen. (Artt.
1109, 1111 en 1165 B.W.)
27 november 1995
1038

ALLERLEI
15. - Allerlei - Strafbeding - Verplichtingen van de schuldeiser - Schade
-Bewijs.
Uit de artt. 1226 en 1229, eerste lid,
B.W. volgt dat, hoewel de als straf bedongen geldsom enkel een vergoeding mag
zijn van schade die de schuldeiser kan
lijden ten gevolge van het niet-nakomen
van de verbintenis, de schuldeiser niet
kan worden verplicht te bewijzen dat hij
werkelijk schade leed. (Artt. 1152, 1226
en 1229, eerste lid, B.W.)
3 februari 1995
130
16. - Allerlei - Strafbeding- Schuldvordering- Verhoging- Ere loon- Advocaat - Geldigheid.
Art. 1023 Ger.W. staat eraan in de weg
dat de partijen overeenkomen dat het
bedrag van de schuldvordering wordt verhoogd met het ereloon dat aan een advocaat verschuldigd is voor het voeren van

een rechtspleging tot invordering van het
verschuldigde bedrag. (Art. 1023 Ger.W.)
7 april 1995
390

p
PENSIOEN
WERKENMERS
BURGERLIJKE PENSIOEN
ALLERLEI

WERKNEMERS
1. - Werknemers - Brugrustpensioen
- Referteperiode - Berekening - Loon
- Tewerkstelling buiten Europa - Overzeese Sociale Zekerheid - Facultatieve
ouderdoms- en overlevingspensioen - Bijdragen - Geen gevolg in verplicht wettelijk pensioenstelsel.
Uit de bepalingen van de artt. 1, 1',
Pensioenwet Werknemers en 12 en 13 van
de wet van 17 juli 1963 betreffende de
Overzeese Sociale Zekerheid volgt dat bijdragen die naar aanleiding van een tewerkstelling in een door de Koning aangeduid land in het stelsel van de facultatieve verzekering van de overzeese sociale
zekerheid zijn betaald, niet gelden in het
stelsel van de verplichte pensioenregeling
voor werknemers, bepaald in de Pensioenwet Werknemers.
30 januari 1995
99
2. - Werknemers - Rustpensioen Overlevingspensioen - Vaststelling Grondslag - Aantal jaren - Aantal toegevoegde fictieve jaren - Toepassingsgebied - Begrip - Ingang pensioenen Daadwerkelijke ingang pensioenen - Betaalde pensioenen.
Art. 16, 1', i, wet 20 juli 1990 tot ins telling van een flexibele pensioenleeftijd voor
werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie
van het algemeen welzijn, beperkt de toepassing van art. 11bis Pensioenwet Werknemers niet tot de rust- en overlevingspensioenen die voor het eerst v66r 1 januari
1991 zijn betaald. (Art. 16, 1o, i, wet 20
juli 1990.)
29 mei 1995
525
3. - Werknemers - Rustpensioen Overlevingspensioen - Vaststelling Grondslag - Aantal jaren - Aantal toegevoegde fictieve jaren - Toepassingsgebied- Begrip- Daadwerkelijke ingang
pensioenen - Ingang pensioenen.
1
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In de zin van art. 16, r, i, wet 20 juli
1990 tot instelling van een fiexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassingvan de werknemerspensioenen aan
de evolutie van het algemeen welzijn, wordt
ond19r de datum waarop het pensioen daadwerkelijk is ingegaan de datum verstaan
waarop dat pensioen is ingegaan. (Art. 16,
1°, i, wet 20juli 1990.)
29 mei 1995
525
4. - Werknemers - Rustpensioen Loopbaan - Eenheid van loopbaan
- Toepassing - Rustpensioen als gemeentemandataris- Burgemeester- Schepen.
Ret beginsel van de eenheid van loopbaan wordt met name toegepast wanneer
de werknemer aanspraak kan maken op
een rustpensioen krachtens de Pensioenwet Werknemers en op een rustpensioen
als gemeentemandataris. (Art. 10bis Pensioenwet Werknemers.)
11 december 1995
1105

5. - Werknemers - Rustpensioen Overlevingspensioen - Betalingsvoorwaarden - Beroepsbezigheid - Verklaring- Beroepsinkomen -Tbegestaan bedrag
- Overschrijding - Gepensioneerde Verplichting - Verklaring bij de Rijksdienst voor Pensioenen - Wettelijke grandslag.
De verplichting voor de gepensioneerde
om bij de Rijksdienst voor Pensioenen een
verklaring te doen dat het bedrag van zijn
beroepsinkomen het bedrag overschrijdt,
dat is toegestaan bij art. 64 K.B. van 21
dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers,
vloeit niet voort uit § 2, eerste lid, van die
bepaling en evenmin uit art. 25 Pensioenwet Werknemers. (Art. 25 Pensioenwet Werknemers; art. 64 K.B. 21 dec.
1967.)
11 december 1995
1108

BURGERLIJK PENSIOEN
6. - Burgerli}k pensioen - Rustpensioen - Berekening - Vereffening Gemeente - Personeel.
Art. 19 K.B. betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel is
impliciet opgeheven. (Art. 8, § 1 , wet 21
juli 1844; art. 67, 1°, wet 21 mei 1991; art.
156 Nieuwe Gemeentewet; art. 19 K.B. 26
december 1938.)
131
6 februari 1995

ALLERLEI
7. - Allerlei- Mandataris- Gemeentemandataris - Burgemeester - Schepen
- Rustpensioen - Werknemers - Werknemerspensioen - Loopbaan - Eenheid
van loopbaan - Toepassing.
Ret beginsel van de eenheid van loopbaan wordt met name toegepast wanneer
de werknemer aanspraak kan maken op
een rustpensioen krachtens de Pensioenwet Werknemers en op een rustpensioen
als gemeentemandataris. (Art. lObis Pensioenwet Werknemers.)
11 december 1995
1105

POST
1. - De Post- Internationale regeling
- Postcolli- Verlies- Beroving- Beschadiging - Verantwoordeli}kheid van het
bestuur van herkomst - Verplichting tot
betaling van de schuld.
Art. 43 van de Overeenkomst betreffende de postcolli voert voor de jegens het
slachtoffer verantwoordelijke besturen de
internationaalrechtelijke verplichting in
tot betaling van vergoeding in geval van
verlies, beroving of beschadiging, nu het
bepaalt dat, buiten het geval bedoeld in
art. 39, § 8, die verplichting bij het bestuur
van herkomst ligt. (Overeenkomst betreffende de postcolli tot aanvulling van de
akten van de Wereldpostvereniging, herzien te Rio de Janeiro op 26 okt. 1979.)
29juni 1995
687
2. - De Post- Internationale regeling
- Postcolli- Verlies- Beroving- Beschadiging- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Aansprakeli}kheid
-Perken.
DeNationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen waaraan de uitvoering van
de dienst der postcolli in internationale
dienst is toevertrouwd, heeft het recht
zich te beroepen op de beperking van de
verantwoordelijkheid van de Post in geval
van verlies, beroving of beschadiging van
colli.(Art. 23 wet van 26 dec. 1956 op de
Postdienst; art. 39, 3°, Overeenkomst betreffende de postcolli tot aanvulling van de
akten van de Wereldpostvereniging, herzien te Rio de Janeiro op 26 okt. 1979.)
29juni1995
687

PREJUDICIEEL GESCHIL
1. - Arbitragehof - Verplichting van
het Hof van Cassatie - Begrip.
Wanneer een cassatiemiddel een vraag
opwerpt die tot de uitleggingsbevoegd-

-126heid van het Arbitragehofbehoort, en dat
middel wordt verworpen om procedureredenen op grond van regels die zelf niet
het voorwerp zijn van de vraag die eiser
voorstelt aan het Arbitragehof voor te
leggen, is het Hof van Cas satie niet verplicht die prejudiciele vraag aan dat Hof
te stellen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
488
17 mei 1995
2. - Arbitragehof - Verplichting van
het Hof van Cassatie - Begrip - Niet
ontvankelijk middel.
Wanneer in een cassatiemiddel een vraag
wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het Arbitragehofbehoort,
en dat middel niet ontvankelijk is om
redenen die aan de cassatieprocedure eigen
zijn, is het Hof van Cassatie niet ertoe
gehouden een prejudiciele vraag te stellen
aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
14juni 1995
609

streeks toe strekt het bestaan van een
subjectief, burgerlijk of politiek recht te
doen vastleggen, of de eerbiediging van
een dergelijk recht te doen naleven. (Artt.
14, eerste lid, en 17, § 1, Wet Raad van
State.)
26 januari 1995
78
3. - Bevoegdheid - beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling - Onteigening ten algemenen nutte.
Wanneer ten gevolge van een besluit tot
onteigening ten algemenen nutte, bij de
vrederechter een vordering tot inbezitneming van de te onteigenen goederen aanhangig wordt gemaakt, is de Raad van
State niet bevoegd om uitspraak te doen
over de beroepen tot nietigverklaring die
de eigenaar van de goederen tegen het
onteigeningsbesluit heeft ingesteld. (Artt.
16 en 144 Gw.; artt. 3, 7 en 16 Onteigeningswet.)
12 oktober 1995
877

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP

R
RAAD VAN STATE
1. - Administratief kort geding- Akte
van een administratieve overheid - Schorsing - Bevoegdheid - Grenzen
De bevoegdheid van de Raad van State
om in administratiefkort geding de schorsing van een akte van een administratieve
overheid te bevelen, doet niets af aan de
bevoegdheid van de rechter in kort geding
om de schorsing van een dergelijke akte te
bevelen, wanneer het geschil rechtstreeks
betrekking heeft op de miskenning door
de administratis van het bestaan van een
subjectief recht of op de vergoeding van de
eventuele schade ten gevolge van de miskenning van dat recht. (Artt. 92 en 93,
Gw. 1831; art. 584, Ger.W.; art. 17, § 1,
Wet Raad van State.).
78
26 januari 1995
2. - Administratief kort geding- Akte
van een administratieve overheid- Schorsing - Bevoegdheid - Vaststelling.
De Raad van State is alleen bevoegd
om, in het kader van een administratief
kort geding, de schorsing van een akte
van een administratieve overheid te bevelen als hij ook bevoegd is om die akte te
vernietigen. De raad heeft die bevoegdheid wanneer tegen de akte van de administratieve overheid een objectief beroep
kan worden ingesteld, in tegenstelling tot
het beroep dat er werkelijk en recht-

Franse Gemeenschap - Commerciele
reclame - Reglementering v66r de bijzondere wet van 8 augustus 1988.
Art. 5 van het decreet van 8 juli 1983
van de Franse Gemeenschap tot "reglementering van de niet-commerciele publiciteit op radio en televisie", dat een schending
inhield van art. 59bis, § 2, 1°, Gw. en van
art. 4, 6°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, v66r zijn wijziging bij de bijzondere wet van 8 augustus
1988, had dus niet tot gevolg dat een
overeenkomst over commerciele reclame
op televisie onwettig was.
122
2 februari 1995

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
STRAFZAKEN

Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Uitspraak bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking - Beslissing o.g. v. rechtspraak Hof
Mensenrechten - Arrest Marckx 13 juni
1979.

.-r::=>=:--,-- - ------- _:J
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Door de werking in de tijd van art. 8.1 jo
14 E.V.R.M. te beoordelen volgens de interpretatie die daaraan door het HofMensenrechten werd gegeven in het arrest Marckx
van 13 juni 1979, doen de appelrechters
geen uitspraak bij wege van algemene en
als regel geldende beschikking. (Art. 6
Ger.W.)
7 april 1995
387
2. - Algemeen- Zaak gedurende meer
dan zes maanden in beraad gehouden Onttrekking van de zaak aan de rechterVerwijzing.
Wanneer de rechter gedurende meer
dan zes maanden verzuimt een zaak te
berechten die hij in beraad had genomen,
kan het Hof hem de zaak onttrekken
zonder de in art. 656 Ger.W. voorgeschreven mededeling te bevelen en kan het de
zaak naar hetzelfde rechtscollege, anders
samengesteld, of naar een ander rechtscollege verwijzen. (Artt. 648, 4°, 652, 655
en 658 Ger.W.)
24 april 1995
425

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de rechter Ambtshalve aanvullen der redenen- Voorwaarden.
De rechter moet de juridische aard van
de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken, en mag, ongeacht de benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen
ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat
hij geen betwisting opwerpt waarvan de
partijen bij conclusie het bestaan hebben
uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp noch de oorzaak
van de vordering wijzigt en dat hij daarbij
het recht van verdediging van de partijen
eerbiedigt. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
9 februari 1995
159
4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Bevoegdheden van het vonnisgerecht Deskundigenonderzoek - Partij - Geen
opmerkingen - Gevolg.
De omstandigheid dat een partij geen
opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het recht om
haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de beoordeling van de rechter te
onderwerpen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
16 februari 1995
183

5. - Burgerlijke zaken - Algemeen Rechtsmacht - Taak van de rechter Bepaling van de toepasselijke rechtsregel
- Recht van verdediging.
De rechter heeft weliswaar tot taak de
geldende rechtsregels toe te passen op de
gegevens die hem door de partijen worden
voorgelegd, maar moet daarbij het recht
van verdediging in acht nemen; hij mag
zijn beslissing niet doen steunen op een
kwalificatie van de arbeidsovereenkomst
die geen der partijen heeft aangevoerd,
zonder dat hij aan eiser de gelegenheid
geeft ze te betwisten. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
20 februari 1995
197
6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Gezag van gewijsde - Eindvonnis over
geschilpunt - Nieuwe beslissing.
De rechter die uitspraak doet over een
geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij vroeger in dezelfde zaak
en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan, miskent niet het
gezag van gewijsde van het vorige vonnis,
maar doet uitspraak over een geschilpunt
waarover hij zijn rechtsmacht al volledig
heeft uitgeoefend. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
21 september 1995
805
7. - Burgerlijke zaken -AlgemeenDoor partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van appelrechter.
Ret beginsel van de autonomie van de
procespartijen wordt niet miskend doordat een appelrechter oordeelt over een
grief die hem tijdens het debat, maar
buiten de beroepstermijn, door een partij
werd voorgelegd. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
9 oktober 1995
865

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING

8. - Strafzaken - Strafvordering Kwalificatieverplichting - Verzwarende
omstandigheden - Gevolgen.
Tegenstrijdig is de beslissing die op strafrechtelijk gebied een veroordeling uitspreekt wegens diefstal door geweld of
bedreiging, gepleegd onder twee van de in
art. 4 71 Sw. vermelde omstandigheden,
en op civielrechtelijk gebied een deskundigenonderzoek beveelt met als opdracht
de graad van eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid en de aard van de blijvende letsels en hun weerslag op het algemeen
welzijn en de beroepsactiviteiten van het
slachto:ffer te onderzoeken, wat de mogelijkheid openlaat van het bestaan van een
door art. 4 73 Sw. bepaalde verzwarende
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omstandigheid die niet in het bewezen
verklaarde misdrijf is begrepen.
484
16 mei 1995
9. - Strafzaken - Strafvordering Vals getuigenis - Verzoek tot schorsing
van de rechtspleging.
De rechter die nalaat uitspraak te doen
over een verzoek van de beklaagde tot
schorsing van de rechtspleging ingevolge
een klacht wegens vals getuigenis, schendt
artt. 408 en 413 Sv. en miskent het recht
van verdediging.
774
12 september 1995
10. - Strafzaken - Strafvordering Appelgerecht - Veroordeling - Feit niet
vermeld in de dagvaarding of de beschikking tot verwijzing.
De appelrechter vermag een beklaagde
niet te veroordelen wegens een misdrijf
waarvoor die niet naar de correctionele
rechtbank is verwezen noch voor de rechtbank is gedagvaard en waarvoor hij in
eerste aanleg evenmin vrijwillig is verschenen, ook niet als de appelrechter vaststelt
dat de beklaagde ermee ingestemd heeft
voor hem over die aanvullende telastlegging verweer te voeren en ook werkelijk
verweermiddelen heeft voorgedragen. (Art.
182 Sv.)
4 oktober 1995
842
11. - Strafzaken - Strafvordering Terechtzitting- Uitspraak van het vonnis
- Verdaging - Proces-verbaal - Onregelmatigheid - Gevolg.
De wettigheid van de rechtspleging wordt
niet aangetast door een onregelmatigheid
in het proces-verbaal van een terechtzitting waarop de correctionele rechtbank
zich ertoe heeft beperkt de uitspraak van
haar vonnis te verdagen. (Artt. 153, 163,
176, 190 en 190bis Sv.).
29 november 1995
1054
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

12. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid - Benadeelde
- Vereisten.
Het strafgerecht kan kennis nemen van
een rechtsvordering tot schadevergoeding
wanneer die vordering gegrond is op het
vervolgd!;l misdrijf dat de oorzaak is van
de schade (artt. 3 en 4 V.T.Sv.); hiertoe is
niet vereist dat de benadeelde als dusdanig in de tehi.stlegging wordt aangewezen.
(Art. 182 Sv.)
2 mei 1995
443
13. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Door de partijen aange-

voerde gronden- Aanvulling der gronden
- Bevoegdheid van de rechter- Grenzen.
In strafzaken mag de rechter een burgerlijke rechtsvordering niet afwijzen op
een ambtshalve aangevoerde grond die
niet van openbare orde is en waarover de
partijen geen betwisting hadden, maar hij
kan, zonder miskenning van het recht van
verdediging, ambtshalve de door de partijen voorgedragen redenen aanvullen wanneer hij enkel steunt op regelmatig aan
zijn beoordeling overgelegde feiten of stukken en het voorwerp noch de oorzaak van
devorderingwijzigt. (Art. 1138,2°, Ger.W.)
30 mei 1995
534
14. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheden van de rechter
- Aan zijn beoordeling overgelegde feiten.
De rechter die moet beslissen over een
op een onrechtmatige daad gegronde civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding mag zijn beslissing over de fout, de
schade en het oorzakelijk verband tussen
beide Iaten steunen op aile aan zijn beoordeling overgelegde feiten, voor zover hij
geen niet aan de openbare orde rakende
betwisting opwerpt waarvan de conclusies
van de partijen het bestaan uitsluiten.
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
5 december 1995
1082

ALLERLEI
15. - Allerlei- Faillissement- Curator - Beheersfout - Bevoegdheid.
De rechtbank van koophandel is bevoegd
om kennis te nemen van een geschil met
betrekking tot de aansprakelijkheid van
de curatoren op grond van een beheersfout in de uitoefening van hun opdracht,
daar dit geschil rechtstreeks uit het faillissement onstaat en de gegevens voor de
oplossing ervan zich bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. (Art. 574, 2°, Ger.W.)
160
10 februari 1995

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Art. 3
Art. 5
Art. 5.1
Art. 6
Art. 6.1
Art. 6.2
Art. 6.3
Art. 8
Art. 14

-129recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak, in de zin van voormeld verdrag.
ALLERLEI
1 februari 1995
117
5. - Verdrag Rechten van de Mens VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Artikel 6 -Artikel6.1- Eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen ART. 3
Verklaring van de jury - Geen motivering.
1. - Verdrag Rechten van de Mens Uit de enkele omstandigheid dat de
Artikel 3 - Doodstraf- Onmenselijke of
gezworenen voor het hof van as sis en niet
vernederende straf of behandeling.
Een beslissing waarbij een rechtscol- verplicht zijn hun overtuiging te motivelege de doodstraf uitspreekt in een land ren kan niet worden afgeleid dat de beschulwaar die straf wettelijk bestaat, vormt op digde bij de uitspraak over de gegrondheid
zich geen onmenselijke of vernederende van de tegen hem ingestelde strafvervolbehandeling in de zin van art. 3 E.V.R.M. ging geen eerlijk proces gekregen heeft in
1 februari 1995
117 de zin van art 6.1 E.V.R.M.
1 februari 1995
117
ART. 5
6. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijke behanArt. 5.1
deling van de zaak - Hof van assisen 2. - Verdrag Rechten van de Mens Verklaring van de jury -Dossier waarvan
Artikel 5 - Artikel 5.1 - Aanhouding geen inventaris is opgemaakt.
Begrip.
Uit de enkele omstandigheid dater geen
Ret feit dat een persoon zijn identiteits- inventaris is opgemaakt van het aan de
kaart afgeeft aan de politie wanneer hij gezworenen bij hun beraadslaging overdaartoe gevorderd wordt, is geen vrijheids- handigde dossier kan niet worden afgeleid
beroving in de zin van art. 5.1 E.V.R.M.
dat de zaak niet op een eerlijke wijze is
20 september 1995
800 behandeld in de zin van art. 6.1 E.V.R.M.
of dat het recht van verdediging van de
ART.6
beschuldigde is geschonden.
117
1 februari 1995
Art. 6.1
7.
Verdrag
Rechten
van
de
Mens
3. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Onpartijdigheid Artikel 6 - Artikel 6.1 - Rechtspraak in
- Hof van assisen - Drukpersmisdrijf- twee instanties.
Art. 6.1 E.V.R.M. verleent aan de rechtVragen aan de jury.
Wanneer het hof van assisen uitspraak zoekende tegen wie een strafvervolging is
doet over een drukpersmisdrijf, vraagt de ingesteld, geen recht op rechtspraak in
voorzitter eerst aan de jury of degene die twee instanties.
1 februari 1995
117
voorgesteld wordt als de dader van het
misdrijf, dat werkelijk is en daarna of het
8. - Verdrag Rechten van de Mens aan die persoon ten laste gelegde geschrift Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken
een misdrijfinhoudt; het antwoord van de -Recht op een eerlijke behandeling van de
jury op de eerste vraag houdt geen voor- zaak - Niet op tegenspraak uitgevoerd
oordeel in over het misdadig karakter van deskundigenonderzoek.
het feit. (Art. 11 deer. van 20 juli 1831.)
Wanneer het deskundigenverslag aan
10 de tegenspraak van de partijen is onder4 januari 1995
worpen valt geen schending van art. 6.1
4. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijke behan- E.V.R.M. noch miskenning van het recht
van verdediging afte leiden uit de omstandeling van de zaak - Begrip.
dat het deskundigenonderzoek in
Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is digheid
strafzaken in de regel niet op tegenspraak
behandeld in de zin van art. 6.1 E.V.R.M. wordt
uitgevoerd.
moet worden nagegaan of de zaak in haar
147
7 februari 1995
geheel op een eerlijke wijze is behandeld;
blijkt dat de beklaagde voor het vonnis9. - Verdrag Rechten van de Mens gerecht de kans heeft gekregen om vrij Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijke behantegenspraak te voeren over de door het deling van de zaak- Burgerlijke zakenO.M. tegen hem ingebrachte gegevens, Deskundigenonderzoek - Partij - Geen
dan kan hij niet beweren dat hij geen opmerkingen - Gevolg.
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
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De omstandigheid dat een partij geen
opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het recht om
haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de beoordeling van de rechter te
onderwerpen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
16 februari 1995
183
10. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Tuchtzaken Eigenlijke rechtspraak - Behandeling Vt:mnis- Openbaarheid- Begrip -Afstand
van recht.
Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak zoals
die is vastgesteld bij art. 6.1 E.V.R.M. kan
worden afgeweken, als zulks de wil is van
de betrokkene en wanneer deze vrijwillig
en ondubbelzinnig van die openbaarheid
afziet en zulks verenigbaar is met het
nationale recht; dat geval doet zich voor
wanneer de verdachte geneesheer verschijnt voor de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 24, § 1, derde lid, K.B. nr. 79 van 10
nov. 1967.)
184
16 februari 1995
11. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1- Onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie H of van assisen - Verklaring van de jury
- De batten over de toepassing van de wet
- Vervanging van een gezworene.
Uit de omstandigheid dat aan de beraadslaging over de toepassing van de wet
werd deelgenomen door een plaatsvervangende gezworene die alle debatten heeft
bijgewoond en die, na een regelmatig verkregen schuldigverklaring, regelmatig geroepen werd ter vervanging van een gezworene
die verhinderd was zijn ambt verder te
vervullen, valt niet af te leiden dat de
veroordeling van de beschuldigden gewezen is door een rechtscollege dat niet
voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bedoeld bij art. 6.1
E.V.R.M.
22 maart 1995
331
12. - Artikel6-Artikel6.1-Belastingrecht - Draagwijdte.
Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing
op geschillen hun oorsprong vinden in het
belastingrecht.
31 maart 1995
364
13. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 -Recht op toegang
tot een rechterlijke instantie - Strafzaken
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Vereiste effectieve hechtenis.

De artt. 421 Sv. en 2 wet 10 feb. 1866,
krachtens dewelke het cassatieberoep dat
door een beklaagde ingesteld wordt tegen
het arrest waarbij hij tot een vrijheidstraf
is veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, slechts ontvankelijk is indien hij die zich voorziet,
zich effectief in hechtenis bevindt, zijn
niet strijdig met de artt. 6.1. en 6.3.c
E.V.R.M., nu het recht op toegang tot een
rechterlijke instantie er niet door wordt
ontzegd en het recht om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een
raadsman van zijn keuze er niet door
wordt miskend, maar daardoor enkel een
bijkomende redelijke vereiste wordt gesteld
om een cassatievoorziening regelmatig te
kunnen instellen. (Artt. 421 Sv. en 2 wet
10 feb. 1866.)
11 april 1995
401
14. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Beschikking tot
gevangenneming - Invrijheidstelling Beschikking opnieuw uitvoerbaar verklaard - Gevolg t.a.v. de rechtspleging
voor het hof van assisen.
Het hof van assisen schi:mdt het recht
van verdediging en het bij art. 6.1 E.V.R.M.
gewaarborgde recht op eerlijke behandeling van de zaak niet, wanneer een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar verklaard is door de kamer van inbeschuldigingstelling nadat de verdachte in
vrijheid gesteld was, nu hij die grief voor
het hof van assisen heeft kunnen opwerpen.
17 mei 1995
492
15. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht van verdediging - Tuchtzaken _ Niet contradictoir deskundigenonderzoek.
Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt
noch art. 6.1 E.V.R.M. noch het recht van
verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter terechtzitting van de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken. (Artt. 6.1
E.V.R.M., 20, 24, § 1, en 25, § 4, Artsenwet.)
26 mei 1995
518
16. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Strafzaken- Hof van assisen - Samenstelling
van de jury - Gezworenen - Staat van
inlichtingen- Mededeling aan de beschuldigde of diens raadsman - Weigering.

T
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Door de afwijzing van het verzoek van
de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter
inzage te leggen van hem zelf of zijn
raadsman, miskent het hof van assisen
noch het algemeen rechtsbeginsel van de
gelijkbeid der wapens noch het beginsel
van het recht van verdediging noch het
recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.
31 mei 1995
545
17. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Strafzaken - Hof van assisen - Beschuldigde
- Onderzoek van het strafdossier.
Geen schending van de artt. 6.1 en 6.3,
b, E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de
omstandigheid dat de beschuldigde van
het bestuur der strafinrichting geen verlof
gekregen heeft om in zijn eel een microcomputer te gebruiken waarop hij het
strafdossier geregistreerd had, nu hij overeenkomstig de wet afschrift gekregen heeft
van alle processtukken.
31 mei 1995
545
18. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Overschrijding - Gevolgen.
De gevolgen van de overschrijding van
de in art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke
termijn moeten worden beoordeeld in
het licht van de bewijslevering t.a.v. de
feiten enerzijds, en in verband met het
aan die feiten te verbinden strafgevolg
anderzijds.
31 mei 1995
545
19. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak- Bewijsmateriaal - Ontdekking - Regelmatig
verrichte onderzoeksopdrachten - Procesverbaal - Onjuist relaas.
Het arrest van het hof van assisen waarin
staat dat "in de veronderstelling dat het
relaas van de omstandigheden waarin de
onderzoekers bewijsmaterieaal hebben ontdekt, onjuistheden bevat, zulks geen afbreuk
doet aan de regelniatigheid van die ontdekkingen als zodanig en van de in de
aangeklaagde processen-verbaal gedane
vaststelling van de ontdekte feitelijke gegevens en dat niet wordt aangeoontd of zelfs
maarwordt aangevoerd dat die ontdekkingen, welke aan de opmaak van die processenverbaal zijn voorafgegaan, onregelmatig
of onwetig zijn", belsist wettig of dat art.
6.1 E.V.R.M., in zoverre het betrekking

heeft op het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, niet geschonden is.
31 mei 1995
545
20. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Redelijke termijn - Overschrijding - Afzonderlijke beoordeling.
Geen schending van de grondwettelijke
regel van de gelijkbeid van de Belgen voor
de wet of van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak kan worden afgeleid uit het feit dat het hofvan assisen op
grond van omstandigheden, eigen aan de
zaak en aan de beschuldigden, afzonderlijk beschouwd, beslist dat de redelijke
termijn bedoeld in art 6.1 E.V.R.M. voor
de ene wel en voor de andere niet is
overschreden.
31 mei 1995
545
21. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Hof
van assisen - Verklaring van de jury Geen motivering.
Uit de enkele omstandigheid dat de
gezworenen voor het hof van as sis en niet
veprlicht zijn hun overtuiging te motiveren, kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid
van de tegen hem ingestelde strafvervolging geen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak gekregen he eft in de zin
van art. 6.1 E.V.R.M.
31 mei 1995
545
22. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Begrip.
Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is
behandeld, in de zin van art. 6.1 E.V.R.M.,
moet worden nagegaan of de zaak in haar
geheel op een eerlijke wijze is behandeld;
blijkt dat de beschuldigde of de beklaagde
voor het vonnisgerecht de kans gekregen
heeft om vrij tegenspraak te voeren over
de door het O.M. tegen hem ingebrachte
gegevens, dan kan hij niet beweren dat hij
geen recht heeft gehad op een eerlijke
behandeling van zijn zaak in de zin van
het Verdrag.
545
31 mei 1995
23. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces Strafzaken- Betwist deskundigenverslag
- Aanvullende opdracht - Dezelfde deskundige.
De rechter in strafzaken kiest vrij wie
hij als deskundige aanstelt; een in de zaak
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door de beklaagde wordt betwist, mag hij
met een aanvullende opdracht gelasten
zonder dat daardoor het recht van de
beklaagde op een eerlijke behandeling van
zijn zaak wordt geschonden. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
6juni 1995
567
24. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing
dat de redelijke termijn, bedoeld in art.
6.1 E.V.R.M. niet is overschreden, wanneer het arrest erop wijst dat het voorbereidend onderzoek tal van onderzoeksopdrachten noodzakelijk heeft gemaakt, zoals
boekhoudkundige onderzoeken en ambtelijke opdrachten in Belgie en in het buitenland, dat de beklaagde de onderzoeken
bovendien nog bemoeilijkt heeft doordat
hij tal van stukken heeft vernield, zijn
boekhouding vol fouten en valse stukken
zat en de strafbare feiten sinds ten minste
twaalf jaar gebeurd waren en honderden
klanten betroffen.
570
7 juni 1995
25. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6- Artikel 6.1 - Onpartijdigheid
- Eerste voorzitter van het hof van
beroep, zitting houdende na een onderzoeksrechter in de zaak te hebben aangewezen.
Niet van partijdigheid kan worden verdacht de eerste voorzitter van het hofvan
beroep die uitspraak doet in een zaak
waarvoor hij met toepassing van art. 480
Sv. een onderzoeksrechter heeft aangewezen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
7juni1995
570

26. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onpartijdige
rechter - Ambtshalve faillietverklaring
- Oproeping en onderzoek - Uitspraak
over faillissement.
De opdracht van de rechtbank van koophandel om ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet te verklaren
houdt in dat de rechtbank het initiatief
mag nemen de betrokkenen op te roepen
en zelf te onderzoeken of a an de vereisten
voor een faillietverklaring is voldaan; uit
de enkele omstandigheid dat de rechter,
voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een
oproeping wel nodig is, kan niet worden
afgeleid dat die rechter niet de vereiste
onpartijdigheid aan de dag zou leggen om

over het faillissement uitspraak te doen.
(Art. 442 Faillissementswet.)
21 september 1995
806

27. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Openbaarheid
van de behandeling en van de uitspraakAfwijking.
Van de regel van de openbaarheid van
de behandeling en van de uitspraak door
de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren kan worden afgeweken indien
dit de wil is van de arts en wanneer deze
vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en zulks verenigbaar is
met het nationale recht. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 24, § 1, derde lid, Artsenwet, gew. wet
13 maart 1985.)
811
21 september 1995
28. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.1- Onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
Gebrek aan onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de enkele
omstandigheid dat dezelfde magistraat zitting had in de echtscheidingsprocedure
tussen partijen en later als onderzoeksrechter is opgetreden in een strafzaak
omtrent de bedrieglijke wegmaking van
roerende goederen. (Art. 507, tweede lid,
Sw.)
'
24 oktober 1995
914

29. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Toepassingsgebied - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis.
Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van
toepassing op de voor de onderzoeksgerechten gevoerde procedure inzake voorlopige hechtenis.
31 oktober 1995
945
30. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Tuchtzaken - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid- Tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten.
Uit de omstandigheid aileen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten is samengesteld uit vier advocaten en
een enkele magistraat, valt niet af te
leiden dat dat rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is, in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M.
995
10 november 1995

31. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.1 - Verzoek tot heropening
der debatten - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
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Geen schending van het recht van verdediging of van art. 6.1 E.V.R.M. valt afte
leiden uit de omstandigheid dat de rechter
in strafzaken beslist de debatten niet te
heropenen.
1014
14 november 1995
32. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Begrip.
De bij artt. 6.1 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R.
beoogde redelijke termijn is die waarbinnen een tegen iemand ingestelde strafVordering behandeld en gevonnist dient te
worden. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,juncto 14.1 en
14.3.c I.V.B.P.R.)
21 november 1995
1025
33. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Aanvang.
De door de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14
I.V.B.P.R. beoogde redelijke termijn gaat
in op het ogenblik dat de betrokkene "beschuldigd" is ten aanzien van de strafbare
feiten waarop de strafVordering betrekking heeft en kan zodoende geen aanvang
nemen voor de datum van het oudste feit
dat voorwerp is van deze strafVordering.
(Artt. 6.1 E.V.R.M., juncto 14.1. en 14.3.c
I.V.B.P.R.)
21 november 1995
1025
34. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces Recht van verdediging.
Eventuele vooronderzoeksverrichtingen
in verband met "mogelijke bestaande strafbare feiten" die v66r het oudste feit, dat
het voorwerp is van de strafVordering,
zouden zijn gepleegd en waarvan een persoon zou zijn verdacht maar waarvoor hij
niet in beschuldiging werd gesteld in de
zin van artikel 6.1 E.V.R.M., doen geen
afbreuk aan het rechtvaardig en eerlijk
karakter van het proces dat, wegens de
feiten die het voorwerp zijn van de strafvordering te zijnen laste, tegen hem werd
ingesteld en miskennen zijn recht van
verdediging tegen die feiten niet.
1025
21 november 1995
35. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk procesBurgerlijkezaken-Artikel751, §§ 1 en2,
Ger. W. - Verzoekende partij - Vraag van
verwijzing naar rol op rechtsdag - Geen
voorafgaand verzoek - Gevolg.
Het recht van verdediging noch het recht
op een eerlijke behandeling van de zaak
wordt miskend door de rechter die op de
rechtsdag, uitspraak doende over een desbetreffend verzoek van de partij die de

toepassing heeft gevraagd van art. 751
Ger.W., weigert de zaak naar de rol te
verwijzen, wanneer hij vaststelt dat deze
partij niet uiterlijk tien dagen v66r de
rechtsdag om die verwijzing heeft verzocht.
(Art. 6.1 E.V.R.M., algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging; art. 751, § 2, tweede lid, Ger.W.)
18 december 1995
1139
Art. 6.2
36. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.2- Vermoeden van onschuld
- Schending - Begrip.
Geen schending van het vermoeden van
onschuld kan worden afgeleid uit de enkele
omstandigheid dat het O.M. bij het dossier van de rechtspleging een ander dossier heeft gevoegd, dat weliswaar betrekking
heeft op de eiser maar geen verband houdt
met de vervolgingen en geseponeerd werd,
mits dat dossier regelmatig aan tegenspraakis onderworpen. (Art. 6.2 E.V.R.M.)
8 november 1995
981
37. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld - Begrip.
De rechter die op grond van feitelijke
gegevens waarvan hij de bewijswaarde
vrij apprecieert, oordeelt dat het door de
verdachte gevoerde verweer niets geloofwaardigs bevat, legt aan die verdachte
geen niet op hem rustende bewijslast op
en miskent evenmin het vermoeden van
onschuld.
1012
14 november 1995
Art. 6.3
38. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.3 - Art. 6.3.c Recht van verdediging - Strafzaken Cassatieberoep - Ontvankelijkheid Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Vereiste effectieve hechtenis.
De artt. 421 Sv. en 2 wet 10 feb. 1866,
krachtens dewelke het cassatieberoep dat
door een beklaagde ingesteld wordt tegen
het arrest waarbij hij tot een vrijheidstraf
is veroordeeld en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, slechts ontvankelijk is indien hij die zich voorziet,
zich effectief in hechtenis bevindt, zijn
niet strijdig met de artt. 6.1. en 6.3.c
E.V:R.M., nu het recht op toegang tot een
rechterlijke instantie er niet door wordt
ontzegd en het recht om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een
raadsman van. zijn keuze er niet door
wordt miskend, maar daardoor enkel een
bijkomende redelijke vereiste wordt gesteld
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om een cassatievoorziening regelmatig te
kunnen instellen. (Artt. 421 Sv. en 2 wet
10 feb. 1866.)
11 april 1995
401
39. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel6 -Artikel6.3 -Art. 6.3.b -Hof
van assisen - Beschuldigde - Voorbereiding van zijn verdediging - Onderzoek
van het strafdossier.
Geen schending van de artt. 6.1 en 6.3,
b, E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de
omstandigheid dat de beschuldigde van
het bestuur der strafinrichting geen verlof
gekregen heeft om in zijn eel een microcomputer te gebruiken waarop hij het
strafdossier geregistreerd had, nu hij overeenkomstig de wet afschrift gekregen heeft
van alle processtukken.
545
31 mei 1995
40. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.3 - Art. 6.3.d Ondervraging van getuigen - Cassatiemiddel - Nieuw middel.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel dat aanvoert dat de beklaagde
de getuigen a charge of a decharge niet
heeft kunnen doen oproepen en ondervragen, als uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat een
dergelijk verzoek tot de appelrechters werd
gericht. (Art. 6.3.d E.V.R.M.)
15 juni 1995
615
41. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.3- Strafbaar feitBegrip.
De artt. 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R.
betre:ffen de strafbare feiten waarop de
strafvordering betrekking heeft en waarvan iemand beschuldigd is; de door art.
6.1 E.V.R.M. beoogde redelijke termijn
gaat in op het ogenblik van die beschuldiging en kan geen aanvang nemen v66r de
datum van het oudste feit.
1025
21 november 1995
ART. 8
42. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 8 - Prive-leven - Eerbiediging Telefoongesprekken- Opsporing- Onwettig verkregen informatie - Uitsluiting door
de rechter.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van de feitenrechter die de uit de opsporing van telefoongesprekken onwettig verkregen informatie uitsluit en zijn beslissing
van veroordeling enkel laat steunen op
gegevens die vreemd zijn aan voornoemde
informatie.
233
28 februari 1995

43. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 8 - Art. 8.1 f 14- Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfenis Recht van de naaste verwanten - Artt.
765 en 766 (oud) B. W - Verenigbaarheid.
Art. 8.1j 14 E.V.R.M. staat er niet aan
in de weg dat de vroegere artt. 765 en 766
B.W. nog worden toegepast op nalatenschappen die opengevallen zijn v66r 13
juni 1979.
387
7 april 1995
44. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 8 - Prive-leven - Briefwisseling
- Telefoongesprekken - Telefoontap.
'Thlefoongesprekken vallen onder de begrippen "prive-leven" en "briefWisseling" waarvan de eerbiediging is gewaarborgd bij
art. 8.1 E.V.R.M.
30 mei 1995
532
45. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 8 - Artikel 8.1 - Eerbiediging
van het prive-leven - Vaststelling van
overspel door gerechtsdeurwaarder -Art.
1016bis Ger. W - Draagwijdte.
De artikelen 1016bis Ger.W., 1316 B.W.,
8.1 E.V.R.M. en 15 Gw. (1994) en algemene rechtsbeginselen verhinderen niet
dat een proces-verbaal van vaststelling
van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt
voor een echtscheiding op grond van grove
beledigingen. (Artt. 229 en 231 B.W.)
19 oktober 1995
905
0

ART. 14
46. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 14 - Art. 8.1 f 14 - Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfenis Recht van de naaste verwanten Artt. 765 en 766 (oud) B. W - Verenigbaarheid.
Art. 8.1 jo 14 E.V.R.M. staat er niet aan
in de weg dat de vroegere artt. 765 en 766
B.W. nog worden toegepast op nalatenschappen die opengevallen zijn v66r 13
juni 1979.
387
7 april 1995

INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN
EN POLITIEKE RECHTEN
47. - lnternationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 17Prive-leven - Briefwisseling - Telefoongesprekken - Telefoontap in Nederland.
Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse wetgeving in
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Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 8.2, E.V:R.M., 17 I.V:B.P.R.
en 29 Gw (1994), als wordt vastgesteld dat
de telefoontap gebeurde op basis van een
wettelijke voorziening die, o.m. door bepaling van een voldoende referentiekader
waarin de toepassingsmodaliteiten van de
tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de minimumstandaard
van het E.V:RM.
532
30 mei 1995
48. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.1 Onpartijdige rechter - Ambtshalve faillietverklaring - Oproeping en onderzoek
- Uitspraak over faillissement.
De opdracht van de rechtbank van koophandel om ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet te verklaren
houdt in dat de rechtbank het initiatief
mag nemen de betrokkenen op te roepen
en zelf te onderzoeken of aan de vereisten
voor een faillietverklaring is voldaan; uit
de enkele omstandigheid dat de rechter,
voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een
oproeping wel nodig is, kan niet worden
afgeleid dat die rechter niet de vereiste
onpartijdigheid aan de dag zou leggen om
over het faillissement uitspraak te doen.
(Art. 442 Faillissementswet.)
21 september 1995
806

49. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.5Rechtspraak in twee instanties - Tuchtzaken.
Art. 14.5 I.V:B.P.R. betreffende de rechtspraak in twee instanties, is van toepassing op de veroordelingen wegens een
misdrijf en niet op beslissingen in tuchtzaken.
29 september 1995
837
50. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14
- Strafvervolging - Onredelijke vertraging.
De bij artt. 6.1 E.V:R.M. en 14 I.V:B.P.R.
beoogde redelijke termijn is die waarbinnen een tegen iemand ingestelde strafvordering behandeld en gevonnist dient te
worden. (Artt. 6.1 E.V.R.M.juncto 14.1 en
14.3.c I.V:B.P.R.)
21 november 1995
1025
51. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14
- Strafvervolging - Onredelijke vertraging.

De door de artikelen 6.1 E.V:R.M. en 14
I.V:B.P.R. beoogde redelijke termijn gaat
in op het ogenblik dat de betrokkene "beschuldigd" is ten aanzien van de strafbare
feiten waarop de strafvordering betrekking heeft en kan zodoende geen aanvang
nemen voor de datum van het oudste feit
dat voorwerp is van deze strafvordering.
(Artt. 6.1 E.V:R.M. juncto 14.1 en 14.3.c
I.V:B.P.R.)
21 november 1995
1025
52. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke rechten - Artikel 14
- Strafvervolging - Strafbaar feit.
Eventuele vooronderzoeksverrichtingen
in verband met "mogelijke bestaande strafbare feiten" die v66r het oudste feit, dat
het voorwerp is van de strafvordering,
zouden zijn gepleegd en waarvan een pers_oon zou zijn verdacht maar waarvoor hij
niet in beschuldiging werd gesteld in de
zin van artikel 6.1 E.V.R.M., doen geen
afbreuk aan het rechtvaardig en eerlijk
karakter van het proces dat, wegens de
feiten die het voorwerp zijn van de strafvordering te zijnen laste, tegen hem werd
ingesteld en miskennen zijn recht van
verdediging tegen die feiten niet.
1025
21 november 1995

ALLERLEI
53. - Verdrag Rechten van de Mens Allerlei- Artt. 45, 46, 50, 52 en 53 - Hof
Mensenrechten - Arresten - Interpretatie van het verdrag - Gezag.
Door de werkingin de tijd van art. 8.1j
14 E.V:R.M. te beoordelen volgens de interpretatie die daaraan door het HofMensenrechten werd gegeven in het arrest Marckx
van 13juni 1979, kennen de appelrechters
aan dat arrest geen gezag toe dat het niet
heeft. (Artt. 45, 46, 50, 52, 53 E.V:R.M.)
7 april 1995
387
0

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Onpartijdige rechterlijke instantie - Begrip.
Gebrek aan onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de enkele
omstandigheid dat dezelfde magistraat zitting had in de echtscheidingsprocedure

-136tussen partijen en later als onderzoeksrechter is opgetreden in een strafzaak
omtrent de bedrieglijke wegmaking van
roerende goederen. (Art. 507, tweede lid,
Sw.)

24 oktober 1995

914

BURGERLIJKE ZAKEN
2. - Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing
alvorens recht te doen - Latere beslissing
over de grond van de zaak - Anders
samengestelde zetel - Voorwaarde.
Art. 779, eerste lid, Ger.W. vereist niet
dat het arrest alvorens recht te doen,
waarbij een getuigenverhoor wordt toegestaan of bevolen, en het na het getuigenverhoor uitgesproken arrest over de zaak
zelve, door dezelfde rechters wordt gewezen, indien niet blijkt dat het debat na het
getuigenverhoor de voortzetting is van het
vorig debat.
26 juni 1995
671
3. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve
faillietverklaring - Oproeping en onderzoek - Uitspraak over faillissement Onpartijdige rechter.
De opdracht van de rechtbank van koophandel om ambtshalve kooplieden en handelsvennootschappen failliet te verklaren
houdt in dat de rechtbank het initiatief
mag nemen de betrokkenen op te roepen
en zelf te onderzoeken of aan de vereisten
voor een faillietverklaring is voldaan; uit
de enkele omstandigheid dat de rechter,
voordat hij de betrokkenen oproept, gegevens verzamelt om uit te maken of een
oproeping wel nodig is, kan niet worden
afgeleid dat die rechter niet de vereiste
onpartijdigheid aan de dag zou leggen om
over het faillissement uitspraak te doen.
(Art. 442 Faillissementswet.)
21 september 1995
806

STRAFZAKEN
4. - Strafzaken - Vordering van het
openbaar ministerie- Proces-verbaal van
de terechtzitting - Goedgekeurde doorhaling - Vermelding in de beslissing Geen inschrijving van valsheid - Gevolg.
De goedgekeurde doorhaling in het procesverbaal van de terechtzitting van de vermelding ''het openbaar ministerie wordt
in zijn vorderingen gehoord" heeft tot gevolg
dat die vermelding als niet bestaande
wordt beschouwd; de vermelding in de
beslissing zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt gehoord, levert
tot inschrijving van valsheid het bewijs op

dat bij de behandeling van de zaak het in
het voornoemde proces-verbaal van de
terechtzitting vermelde lid van het openbaar ministerie regelmatig heeft gevorderd.
28 februari 1995
238
5. - Strafzaken - Persoon toegevoegd
als griffier - Onvoldoende vermeldingen.
Nietig is het vonnis waarin wordt vermeld dat een persoon is toegevoegd als
griffier, wanneer het proces-verbaal tot
vaststelling dat die persoon, eerstaanwezend opsteller, de bij art. 329 Ger. W. voorgeschreven eed heeft afgelegd, niet gedagtekend is en niet vermeldt voor welke
terechtzittingen die persoon als griffier is
toegevoegd.
10 mei 1995
465
6. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege- Wijziging in de samenstelling- Herneming van de zaak in haar
geheel - Bewijs.
Geen wetsbepaling vereist dat, na wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, uitdrukkelijk zou worden vermeld
dat de zaak in haar geheel wordt hernomen; zulks kan blijken uit de stukken van
de rechtspleging. (Art. 779, eerste lid,
Ger.W.)
534
30 mei 1995
7. - Strafzaken- Samenstelling van
het rechtscollege - Tegenstrijdige vermeldingen - Verschrijving.
Niet nietig is het vonnis waarin wordt
vastgesteld dat het is uitgesproken door
de drie rechters die, blijkens de vorige
processen-verbaal, alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond, ook al vermeldt
het proces-verbaal van de terechtzitting
waarop het vonnis is uitgesproken, ten
gevolge van een klaarblijkelijke verschrijving, dat het is uitgesproken door de voorzitter, zitting houdende als alleenrechtsprekend rechter. (Art. 779 Ger.W.)
7 juni 1995
568
8. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Tegenstrijdige vermeldingen - Verschrijving.
Wanneer in het proces-verbaal van een
terechtzitting tijdens dewelke een arrest
in strafzaken is gewezen, melding wordt
gemaakt van de aanwezigheid van leden
van het rechtscollege die niet worden vermeld in het arrest, hun namen zijn doorgehaald en die doorhaling genummerd is,
maar de ondertekende vermelding luidens
welke de doorhalingen zijn goedgekeurd,
het aantal doorgehaalde woorden niet preciseert, doet die onoplettendheid tussen

-
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het arrest en het proces-verbaal geen tegenstrijdigheid ontstaan waardoor het Rof
zijn wettigheidstoezicht niet zou kunnen
uitoefenen. (Art. 779 Ger.W.)
26 september 1995
824

RECHTERLIJKE TUCHT
1, - Plaatsveruangend rechter- Gedrag
- Strafrechtelijke veroordeling - Waardigheid van het ambt- Ontzetting uit het
ambt.
De plaatsvervangend rechter die bij een
in kracht van gewijsde gegaan arrest onder
meer is veroordeeld wegens valsheid in
geschriften, gebruik van valse stukken,
oplichting en verduistering van geldsommen die hij krachtens of uit hoofde van
zijn notarisambt onder zich had, heeft
ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is mitsdien niet
meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht; het Rof
ontzet hem derhalve uit zijn ambt. (Artt.
404, 405 en 409 Ger.W.)
19 oktober 1995
897
2. - Plaatsveruangend rechter- Gedrag
- Strafrechtelijke veroordeling - Waardigheid van het ambt- Ontzetting uit het
ambt.
De plaatsvervangend rechter die bij een
in kracht van gewijsde gegaan arrest onder
meer is veroordeeld wegens valsheid in
geschriften en gebruik van valse stukken,
uitgifte van cheques zonder dekking en
verduistering van geldsommen die hij krachtens of uit hoofde van zijn notarisambt
onder zich had, heeft ernstig afbreuk gedaan
aan de waardigheid van zijn ambt en is
mitsdien niet meer waardig deel te nemen
aan de uitoefening van de Rechterlijke
Macht; het Rof ontzet hem derhalve uit
zijn ambt. (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.)
19 oktober 1995
899

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE

Algemeen
Burgerlijke zaken
Strafzaken
Belastingzaken
KRACHT VAN GEWIJSDE

Burgerlijke zaken

GEZAG VAN GEWIJSDE
ALGEMEEN

1. - Gezag van gewijsde - Algemeen
-Omvang.

Ret gezag van het rechterlijk gewijsde
is beperkt tot wat de rechter heeft beslist
over een punt dat in betwisting was en tot
wat, om reden van het geschil dat voor de
rechter was gebracht en waarvoor de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren,
al weze het impliciet, de noodzakelijke
grondslag van de beslissing uitmaakt. (Art.
23 Ger.W.)
27 februari 1995
227
BURGERLIJKE ZAKEN

2. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Exceptie - Voorwaarden.
Om te beslissen of de exceptie van het
gewijsde aanneembaar is, dient met name
erop te worden gelet of de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het
voordeel van de vroegere beslissing ongedaan te maken. (Art. 23 Ger.W.)
23juni1995
658
3. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken- Eindvonnis over geschilpunt
- Nieuwe beslissing.
De rechter die uitspraak doet over een
geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij vroeger in dezelfde zaak
en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan, miskent niet het
gezag van gewijsde van het vorige vonnis,
maar doet uitspraak over een geschilpunt
waarover hij zijn rechtsmacht al volledig
heeft uitgeoefend. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
21 september 1995
·
805

4. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - Schade
- Beslissing van het burgerlijk gerecht Gemeen recht- Beslissing van het arbeidsgerecht.
Ret vonnis houdende vaststelling volgens het gemene recht van de datum van
consolidatie van de letsels kan niet worden tegengeworpen aan de partijen noch
aan de arbeidsrechtbanken die inzake arbeidsongevallen over die datum moeten
beslissen; evenzo geldt de beslissing aangaande laatstgenoemde aangelegenheid,
ongeacht of zij voortvloeit uit de door het
Fonds voor Arbeidsongevallen bekrachtigde overeenkomst der partijen of, zonder
bekrachtiging, uit het vonnis van de arbeidsrechtbank, niet voor de gerechten die volgens het gemene recht uitspraak moeten
doen over de datum van consolidatie van
de letsels. (Artt. 23 tot 27 Ger.W.; artt. 24,
65 en 72 Arbeidsongevallenwet; artt. 1382
en 1383 B.W.)
1 december 1995
1064

-
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5. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Grenzen.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde
van een beslissing houdende ontvankelijkverklaring van een hoger beroep staat
niet eraan in de weg dat de appelrechter
nadien datzelfde hoger beroep niet ontvankelijk verklaart, op grond van gegevens
die hem niet waren overgelegd en waarvan hij geen kennis kon dragen. (Art. 23
Ger.W.)
15 december 1995
1129
STRAFZAKEN

6. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Onderzoeksgerecht- Beschikking inzake
voorlopige hechtenis.
De beschikkingen van het onderzoeksgerecht inzake voorlopige hechtenis hebben geen gezag van gewijsde.
709
18 juli 1995
7. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Artt. 23 tot 26 Ger. W: - Toepasselijkheid.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wethoek met betrekking tot het gezag van
gewijsde zijn niet van toepassing in strafzaken.
709
18 juli 1995
8. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Redenen van het strafrechtelijk vonnis
- Gezag vangewijsde t.o.v. de burgerlijke
rechter - Fout van een derde - Gevolg.
Het gezag erga omnes van de beslissing
op de strafvordering geldt enkel voor hetgeen de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist over het bestaan van de
aan de beklaagde ten laste gelegde feiten,
met inachtneming van de redenen waarop
hij de strafrechtelijke beslissing noodzakelijk heeft laten steunen; de vaststelling
dat derden die geen partij waren in het
strafproces, een fout hebben begaan, maakt
geen noodzakelijke reden uit waarop de
vrijspraak van beklaagde, ingevolge twijfel over het bedrieglijk opzet inzake oplichting, berust. (Art. 4 V.T.Sv.)
2 november 1995
948
BELASTINGZAKEN

9. - Gezag van gewijsde- Belastingzaken - Beslissing van de directeur Vernietiging - Reden - Wijziging - Hof
van beroep - Bevoegdheid.
Het gezag van gewijsde verbonden aan
een beslissing van een directeur die een
aanslag nietig verklaart omdat hij werd
gevestigd in strijd met een regel betreffende de prescriptie, staat eraan in de weg
dat een hofvan beroep, bij de beoordeling

van de vervangende aanslag, de reden van
de nietigverklaring van de oorspronkelijke aanslag wijzigt.
43
13 januari 1995

KRACHT VAN GEWIJSDE
BURGERLIJKE ZAKEN

10. -Kracht van gewijsde- Burgerlijke zaken - Rechterlijke beslissing Andere zelfstandige procedure - Beslissing die de voordelen van de eerste beslissing ongedaan maakt.
De kracht van gewijsde van een rechterlijke beslissing wordt niet miskend doordat in een andere, op zichzelf staande
procedure, de rechter nieuwe aanspraken
inwilligt die de voordelen van de eerste
beslissing ongedaan maken. (Art. 28 Ger.W.)
14 december 1995
1118

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
1. - Gezag van gewijsde- Directe belastingen. ·
Het algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van gewijsde inzake directe belastingen wordt miskend door het hof van
beroep dat, bij de beoordeling van een
vervangende aanslag, de in de beslissing
van de directeur aangegeven reden van
nietigverklaring van de oorspronkelijke
aanslag wijzigt.
43
13 januari 1995
2. - Evenredigheidsbeginsel - Strafzaken.
In strafzaken bestaat geen algemeen
rechtsbeginsel "van evenredigheid".
1 februari 1995
117
3. - Non bis in idem- ToepassingWerkloosheid- Toekenningsvoorwaarden
- Uitsluiting - Beslissing werkloosheidsinspecteur - Maatregel - Gevolg.
Het algemeen rechtsbeginsel "non his in
idem" geldt niet voor de maatregel genamen op grond van art. 131, eerste lid,
Werkloosheidsbesluit 1963.
168
13 februari 1995
4. - Dwaling - Rechtvaardiging Onoverkomelijke dwaling- Begrip-Draagwijdte- Verjaring- Burgerlijke zakenSchorsing.
Een rechtsdwaling is geen oorzaak van
schorsing van de loop van de verjaring
wanneer zij onoverkomelijk is. (Art. 2251
B.W.; algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.)
20 maart 1995
325

-
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5.- Begrip.
Geen algemeen rechtsbeginsel is "het
beginsel dat het boekhoudrecht het fiscaal
recht beheerst".
5 mei 1995
457
6. - Strafzaken - Persoonlijk karakter van de straf
Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen wordt geschonden door de rechter die de beklaagde tot
een strafveroordeelt en daarbij te kennen
geeft, niet dat naar zijn overtuiging die
beklaagde het hem ten laste gelegde feit
heeft gepleegd, maar dat hij hem strafbaar acht bij toepassing van een beweerd
wettelijk schuldvermoeden.
24 mei 1995
512
7. - Beginsel van de gelijkheid der wapens
- Strafzaken- Hof van assisen- Samenstelling van de jury - Gezworenen Staat van inlichtingen - Mededeling aan
de beschuldigde of diens raadsman Weigering.
Door de afwijzing van het verzoek van
de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter
inzage te leggen van hem zelf of zijn
raadsman, miskent het hof van assisen
noch het algemeen rechtsbeginsel van de
gelijkheid der wapens noch het beginsel
van het recht van verdediging noch het
recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.
545
31 mei 1995
8. - Verdelende gerechtigheid.
In het Belgisch recht bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van "verdelende gerechtigheid".
31 mei 1995
545
9. - Algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk een rechter een norm niet mag
toepassen die een bepaling van hogere rang
schendt - Begrip - Uitvoerende Macht.
Behoudens machtiging door de Koning
en voor zover het enkel om minder belangrijke aangelegenheden of detailkwesties
gaat, mag een minister nietafwijken van
een koninklijk besluit. (Art. 37 gecoord.
Gw. 17 feb. 1994; algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk het de rechter verboden
is een beslissing, meer bepaald ook een
norm, toe te passen, wanneer ze een bepaling van hogere rang schendt of de machten of bevoegdheden die kunnen worden
uitgeoefend, overschrijdt.)
729
4 september 1995
10. - Wederkerige overeenkomst
Exceptie van niet-uitvoering.

Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering bij wederkerige
overeenkomsten laat toe dat de contractant, zonder tussenkomst van de rechter,
de uitvoering van de eigen verbintenissen
opschort.
2 november 1995
946
11. - Begrip.
Er bestaat geen toepasbaar algemeen
rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging, wanneer de rechter enkel verweten wordt zijn
beslissing te gronden op een stavingsstuk
waarnaar geen der partijen verwezen heeft.
1069
4 december 1995

RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Faillissement - Ambtshalve faillietverklaring Vereisten- Uitzonderlijke spoed- Beoordeling.
Het recht van verdediging vereist bij
een ambtshalve faillietverklaring ofwel
dat de schuldenaar voor de behandeling
van de zaak wordt opgeroepen ofwel dat
de rechter de redenen van uitzonderlijke
spoed geeft waarom hij de schuldenaar
niet oproept; die omstandigheden van uitzonderlijke spoed kunnen enkel worden
aangewezen en beoordeeld door de rechter
die het faillissement uitspreekt. (Art. 442
Faillissementswet.)
153
9 februari 1995
2. - Burgerlijke zaken - Door partijen aangevoerde feiten en redenen - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve
aanvullen der redenen - Voorwaarden.
De rechter moet de juridische aard van
de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken, en mag, ongeacht de benaming die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen
ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat
hij geen betwisting opwerpt waarvan de
partijen bij conclusie het bestaan hebben
uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp noch de oorzaak
van de vordering wijzigt en dat hij daarbij
1. -

-
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het recht van verdediging van de partijen
eerbiedigt. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
9 februari 1995
159
3. - Burgerlijke zaken - Taak van de
rechter - Afwijzing van een vordering Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen.
De rechter heeft weliswaar tot taak de
geldende rechtsregels toe te passen op de
gegevens die hem door de partijen worden
voorgelegd, maar moet daarbij het recht
van verdediging in acht nemen; hij mag
zijn beslissing niet doen steunen op een
kwalificatie van de arbeidsovereenkomst
die geen der partijen heeft aangevoerd,
zonder dat hij aan eiser de gelegenheid
geeft ze te betwisten. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
20 februari 1995
197
4. - Burgerlijke zaken- Deskundigenonderzoek-Deskundige reeds in een andere
zaak aangesteld met geheel of gedeeltelijk dezelfde opdracht - Partij die niet bij"
dat deskundigenonderzoek was betrokken.
Het enkele feit dat de rechter in burgerIijke zaken zijn beslissing steunt op het
advies van een deskundige, waarvan de
opdracht geheel often dele samenvalt met
de opdracht die hem reeds in een andere
zaak was gegeven, houdt geen miskenning in van het recht van verdediging van
de partij die bij het andere deskundigenonderzoek niet was betrokken, noch scherrding van de artikelen 812, 965, 972, 973,
978 en 979 Ger.W., ook niet wanneer de
deskundige ingevolge die eerste opdracht
reeds advies heeft uitgebracht. (Artt. 962
en 963 Ger.W.)
432
28 april 1995
5. - Burgerlijke zaken - Rechtsgrond
van de beslissing van de rechter - Geen
aanvoering door partijen - Geen gelegenheid tot tegenspraak voor de partijen.
De rechter die de contractuele aansprakelijkheid van een partij grondt op een
ambtshalve ingeroepen rechtsmiddel dat
door geen der partijen was aangevoerd en
waarover zij geen tegenspraak hebben kunnen voeren, schendt het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
663
26 juni 1995
6. - Burgerlijke zaken - Ambtshalve
afleiding van feiten uit overgelegde stukken.
Er bestaat geen toepasbaar algemeen
rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat ver-

schilt van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging, wanneer de rechter enkel verweten wordt zijn
beslissing te gronden op een stavingsstuk
waarnaar geen der partijen verwezen
heeft.
1069
4 december 1995

7. - Burgerlijke zaken- Vonnissen en
arresten - Buitenlandse rechtbank - Buitenlandse beslissing - Staat van de personen - Regelmatig gewezen vonnis Begrip - Voorwaarden- Voorwaarden in
Belgie.
De vonnissen van een buitenlandse rechtbank betreffende de staat van de personen, worden in Belgie slechts voor regelmatig
gewezen gehouden, indien zij voldoen aan
de voorwaarden van art. 570 Ger.W.; een
van die voorwaarden is de eerbiediging
van het recht van verdediging. (Art. 570,
tweede lid, Ger.W.)
11 december 1995
1101
8. - Burgerlijke zaken- Marokkaanse
beslissing- Echtgenoten van Marokkaanse
nationaliteit - Verstoting - Gevolgen Gevolgen in Belgie - Voorwaarden Voorwaarden in Belgie.
Art. 570, tweede lid, 2", Ger.W. wordt
geschonden door het arrest, dat vaststelt
dat de verstoten echtgenote, die net als
haar man van Marokkaanse nationaliteit
is, niet opgeroepen noch gehoord werd
tijdens de rechtspleging tot verstoting en
dat uitwerking toekent aan de beslissing
waarbij de Marokkaanse rechter bij de
akte van verstoting is opgetreden. (Art.
570, tweede lid, 2°, Ger.W.)
11 december 1995
1101

Burgerlijke zaken - Artikel 751,
Verzoekende partij Vraag van verwijzing naar rol op rechtsdag - Geen voorafgaand verzoek Gevolg.
Het recht van verdediging noch het recht
op een eerlijke behandeling van de zaak
wordt miskend door de rechter die op de
rechtsdag, uitspraak doende over een desbetreffend verzoek van de partij die de
toepassing heeft gevraagd van art. 751
Ger.W., weigert de zaak naar de rol te
verwijzen, wanneer hij vaststelt dat deze
partij niet uiterlijk tien dagen v66r · de
rechtsdag om die verwijzing heeft verzocht. (Art. 6.1 E.V.R.M., algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van
verdediging; art. 751, § 2, tweede lid,
Ger.W.)
18 december 1995
1139
9. -

§§ 1 en 2, Ger. W. -
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STRAFZAKEN
10. - Strafzaken - Bewijs - Uit de
ervaring algemeen bekende feiten - Beoordeling door de strafrechter.
Het recht op tegenspraak en het recht
van verdediging worden niet miskend door
de rechter die zijn beslissing, niet op eigen
kennis, maar op uit de ervaring algemeen
bekende feiten laat steunen. (Artt. 154 en
189 Sv.)
71
24 januari 1995
11. - Strafzaken - Begrip.
Zodra de beklaagde voor het vonnisgerecht de kans heeft gehad om vrij tegenspraak te voeren over de door het O.M.
tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij
niet beweren dat zijn recht van verdediging in dat opzicht is geschonden.
1 februari 1995
117
12. - Strafzaken- Hofvan assisenBeraadslaging van de jury- Dossier waarvan geen inventaris is opgemaakt.
Uit de enkele omstandigheid dater geen
inventaris is opgemaakt van het aan de
gezworenen bij hun beraadslaging overhandigde dossier kan niet worden afgeleid
dat de zaak niet op een eerlijke wijze is
behandeld in de zin van art. 6.1 E.V.R.M.
of dat het recht van verdediging van de
beschuldigde is geschonden.
1 februari 1995
117
13. - Strafzaken - Miskenning Begrip.
Wanneer het deskundigenverslag aan
de tegenspraak van de partijen is onderworpen valt geen schending van art. 6.1
E.V.R.M. noch miskenning van het recht
van verdediging afte leiden uit de omstandigheid dat het deskundigenonderzoek in
strafzaken in de regel niet op tegenspraak
wordt uitgevoerd.
7 februari 1995
147
14. · - Strafzaken
Onderzoeksgerecht - Vordering tot internering Strafdossier - Inzagerecht.
Wanneer een vordering tot internering
bij het onderzoeksgerecht is aanhangig
gemaakt, heeft de verdachte het recht
kennis te nemen van het volledig strafdossier, het in te zien en afschrift ervan t~
nemen. (Art. 7 Wet Bescherming Maatschappij.)
7 februari 1995
147
15. - Strafzaken
Deskundigenverslag - Onderliggende test - Niet toegevoegde stukken.
Geen miskenning van het recht van
verdediging is af te leiden uit de enkele

omstandigheid dat de tests die de gerechtsdeskundige heeft uitgevoerd niet bij het
dossier zijn gevoegd, wanneer het deskundigenverslag die tests en de resu1taten ervan duidelijk beschrijft.
7 februari 1995
147
16. - Strafzaken - Niet toegeuoegde
stukken.
Naar recht verantwoord is de bes1issing
van de feitenrechter dat andere dossiers
ten laste van de verdachte niet moeten
worden gevoegd, wanneer hij de beoordeling van diens geestestoestand niet steunt
op gegevens van die dossiers.
7 februari 1995
147
17. - Strafzaken- Voorlopige hechtenis - Bevoegdheid van de wetgever.
Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter het recht van verdediging
in acht moet nemen, verbiedt de wetgever
niet de uitoefening van het recht van
verdediging in bepaalde gevallen, zoals
ter zake van voorlopige hechtenis, nader
te rege1en.
8 februari 1995
152
18. - Strafzaken
Beschikking tot
gevangenneming - Invrijheidstelling Beschikking opnieuw uitvoerbaar verklaard - Geuolg t.a.v. de rechtspleging
voor het hof van assisen.
Het hof van assisen schendt het recht
van verdediging en het bij art. 6.1 E.V.R.M.
gewaarborgde recht op eerlijke behandeling van de zaak niet, wanneer een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar verklaard is door de kamer van
inbeschu1digingstelling nadat de verdachte in vrijheid gesteld was, nu hij die
grief voor het hof van assisen heeft kunnen opwerpen.
17 mei 1995
492
19. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering- Door de partijen aangevoerde
gronden - Aanvulling der gronden Bevoegdheid van de rechter - Grenzen.
In strafzaken mag de rechter een burger1ijke rechtsvordering niet afwijzen op
een ambtshalve aangevoerde grond die
niet van openbare orde is en waarover de
partijen geen betwisting hadden, maar hij
kan, zonder miskenning van het recht van
verdediging, ambtshalve de door de partijen voorgedragen redenen aanvullen wanneer hij enkel steunt op regelmatig aan
zijn beoordeling overgelegde feiten of stukken en het voorwerp noch de oorzaak
van de vordering wijzigt. (Art. 1138, 2°,
Ger.W.)
30 mei 1995
534

-
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20. - Strafzaken- Hof van assisenSamenstelling van de jury - Gezworenen
- Staat van inlichtingen - Mededeling
aan de beschuldigde of diens raadsmanWeigering.
Door de afWijzing van het verzoek van
de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter
inzage te leggen van hem zelf of zijn
raadsman, miskent het hof van assisen
noch het algemeen rechtsbeginsel van de
gelijkheid der wapens noch het beginsel
van het recht van verdediging noch het
recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn zaak.
31 mei 1995
545
21. - Strafzaken - Begrip.
Zodra de beschuldigde of de beklaagde
de kans heeft gehad om voor het vonnisgerecht vrij tegenspraak te voeren over de
door het 0 .M. tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet beweren dat zijn recht
van verdediging in dat opzicht is geschonden.
31 mei 1995
545
22. - Strafzaken- CassatiemiddelNieuw middel - Psychiatrisch onderzoek
- Middel dat kritiek oefent op het verslag
- Middel niet overgelegd aan de feitenrechter - Ontvankelijkheid.
De eiser tot cassatie is niet ontvankelijk
om voor de eerste maal voor het Hof
kritiek uit te oefenen op het verslag van
het psychiatrisch onderzoek, met name op
de wijze waarop de psychiater-deskundige
zijn onderzoek heeft verricht.
22 augustus 1995
714
23. - Strafzaken - Vals getuigenis Verzoek tot schorsing van de rechtspleging.
De rechter die nalaat uitspraak te doen
over een verzoek van de beklaagde tot
schorsing van de rechtspleging ingevolge
een klacht wegens vals getuigenis, schendt
artt. 408 en 413 Sv. en miskent het recht
van verdediging.
774
12 september 1995
24. - Strafzaken- Verzoek tot heropening der de batten- Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
Geen schending van het recht van verdediging of van art. 6.1 E.V.R.M. valt afte
leiden uit de omstandigheid dat de rechter
in strafzaken beslist de debatten niet te
heropenen.
14 november 1995
1014
25. - Strafzaken - Strafvordering Strafbare feiten - Inbeschuldigingstelling
- Vooronderzoeksverrichtingen.

De artt. 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R.
betreffen de strafbare feiten waarop de
strafvordering betrekking heeft en waarvan iemand beschuldigd is; de door art.
6.1 E.V.R.M. beoogde redelijke termijn
gaat in op het ogenblik van die beschuldiging en kan geen aanvang nemen v66r de
datum van het oudste feit.
1025
21 november 1995
26. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Regelmatig overgelegde feiten
- Beoordeling door de rechter.
De rechter die zijn beslissing laat steunen op regelmatig aan zijn beoordeling
overgelegde feiten, miskent het recht van
verdediging niet.
1082
5 december 1995

BELASTINGZAKEN
27. - Belastingzaken - Registratie
(Recht van) - Schatting - Controleschatting - Schattingsprocedure.
De artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg.,
betreffende de controleschatting van de
goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, worden geschonden door
het arrest dat beslist dat het contradictoir
karakter van de schatting niet is nageleefd en dat het recht van verdediging van
de tegenpartij is miskend, op grond dat de
deskundige heeft nagelaten rekening te
houden met leidinggevende feiten die deze
partij hem heeft toegestuurd, als antwoord op het voorverslag dat hij ter kennis van de partijen heeft gebracht en
waarbij hij hen verzocht hun eventuele
opmerkingen te doen kennen, en dat bijgevolg het schattingsverslag nietig verklaart. (Artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg.)
6 oktober 1995
851

TUCHTZAKEN
28. - Tuchtzaken- Niet contradictoir
deskundigenonderzoek-Schending-Begrip.
Een in een tU:chtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt
noch art. 6.1 E.V.R.M. noch het recht van
verdediging wanneer blijkt dat de betrokken geneesheer ter terechtzitting van de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken. (Artt. 6.1
E.V.R.M., 20, 24, § 1, en 25, § 4, Artsenwet.)
518
26 mei 1995
29. - Tuchtzaken
Rechtspraak in
twee instanties.
Het recht van verdediging vereist op
zichzelf geen twee instanties; een tweede
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instantie om de zaak opnieuw·ten gronde
te onderzoeken beoogt inzonderheid het
herstel van een mogelijke schending van
het recht van verdediging in eerste aanleg
en het recht op een tweede instantie, dat
is ingesteld bij art. 26 Architectenwet,
impliceert niet dat de zaak, in dat geval,
naar de provinciale raad moet worden
verwezen.
837
29 september 1995

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

4. - Algemeen - Burgerlijke zaken Toetsing van de wettigheid - Begrip Uitstel van betaling.
Als het vonnis een beslissing wijst zonder uitspraak te doen over het bedrag
van de hoofdsom en de interest van de
schuld van verweerder, kan het Hof
de wettigheid niet nagaan van de beslissing waarbij aan verweerder uitstel
van betaling wordt verleend; het is derhalve niet regelmatig met redenen
omkleed. (Art. 149 Gecoord. Gw. 17 feb.
1994.)
20 februari 1995
193

ALGEMEEN
GEEN CONCLUSIE

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)
Strafzaken (geestrijke dranken en douane
en accijnzen inbegreperi)
OP CONCLUSIE

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)
Strafzaken (geestrijke dranken en douane
en accijnzen inbegrepen)
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Begrip en aard van
een reden - Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen - Begrip.
Een tegenstrijdigheid in de motivering
waarvan het onderzoek noopt tot toetsing
aan wettelijke bepalingen, komt niet neer
op een gebrek aan redenen en is dus geen
schending van art. 9 (oud) Gw.
19 januari 1995
46
2. - Algemeen - Straf en strafmaat
- Bijzondere motiveringsverplichting Hof van Cassatie - Toetsing van het Hof
- Marginate toetsing - Grens.
De marginale toetsing waartoe het Hof
gehouden is betekent niet dat het zich in
de plaats vermag te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de strafmaat.
(Art. 195 Sv.)
24 januari 1995
63

3. - Algemeen - Tegenstrijdigheid in
de redenen - Begrip.
Er kan slechts tegenstrijdigheid bestaan
tussen redenen, welke in de bestreden
beslissing worden aangehaald. (Art. 149
Ger.W.)
167
10 februari 1995

5. - Algemeen- Strafzaken- Bestanddelen van het misdrijf- Vaststelling door
de rechter.
Hoewel de strafrechter die een beklaagde
wegens een misdrijfveroordeelt, het bestaan
van aile bestanddelen van dat misdrijf
dient vast te stellen, bepalen noch art. 195
Sv. noch enige andere wetsbepaling in
welke bewoordingen hij deze vaststelling
moet doen en hoeft hij de wetsbepalingen
die hij toepast niet woordelijk over te
nenien, voor zover het toezicht van het
Hof op de wettelijkheid van de veroordeling mogelijk is.
1048
28 november 1995
6. - Algemeen - Toetsing van de wettigheid.
Niet regelmatig met redenen omkleed is
het arrest dat, bij de uitspraak na
correctionalisering door de raadkamer, enerzijds, de in de dagvaarding
bedoelde telastlegging van zware diefstal
gepleegd door middel van geweld of
bedreiging, met een blijvende fysische of
psychische ongeschiktheid tot gevolg, bewezen verklaart, anderzijds, de keuze van de
straf verantwoordt door de omstandigheid dat het slachto:lfer ten gevolge van de
geweldpleging een blijvende ongeschiktheid en een zware verminking heeft
opgelopen, maar aldus in het ongewisse
laat of de appelrechters beslissen dat het
geweld of de bedreiging voor het
slachto:lfer geen andere gevolgen
heeft gehad dan een blijvende fysische of
psychische ongeschiktheid dan wel of dat
geweld of die bedreiging bovendien een
zware verminking ten gevolge he eft gehad,
in welk geval verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens verzachtende
omstandigheden uitgesloten is. (Art. 149
Gw.)
13 december 1995
1115
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GEEN CONCLUSIE
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

7. - Geen conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Vordering tot schadeloosstelling Fout - Ontbreken van oorzakelijk verband.
Wanneer de verwerping van een vordering tot schadeloosstelling hierop is gegrond
dat niet is bewezen dat de fout van verweerder nadeel heeft berokkend aan eiser,
behoeft de rechter, bij ontstentenis van
conclusie dienaangaande, niet uitdrukkelijk vast te stellen dat alle voorwaarden
vervuld zijn om te besluiten dat er geen
oorzakelijk verband was. (Art. 1382 B.W.)
16juni 1995
620
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

8. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling met uitstel
- Redengeving.
Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande behoeft de rechter de redenen waarom
hij geen uitstel verleent voor de door hem
uitgesproken straf, niet aan te geven. (Artt.
195 Sv., 8 Probatiewet.)
3 januari 1995
3
9. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motiveringsverplichting
- Onjuiste motivering.
Een foutieve of op de persoon niet toepasselijke motivering levert geen schending op van art. 149 (nieuw) Gw.
3 januari 1995
5
10. - Geen conclusie - Strafzp.,ken
(geestrijke dranken en douane en accijzen
inbegrepen) - Hof van assisen - Veroordeling - Motivering.
Regelmatig met redenen omkleed is de
veroordeling die het hofvan assisen grondt
op de enkele overweging dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen
i.v.m. het aan de beschuldigde verweten
misdrijf.
360
29 maart 1995
11. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Redelijke termijn.
Wanneer de beschuldigde geen conclusie heeft ingediend i.v.m. de gevolgen van
de overschrijding van de redelijke termijn, is het hof van assisen niet ertoe
gehouden de beslissing dat die termijn

niet is overschreden afzonderlijk te motiveren. [Art. 149 Gw. (1994).]
545
31 mei 1995
12. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hof van assisen Beslissing over de schuld - Motivering.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing van het hofvan assisen over de
schuld van de beschuldigde, wanneer ze
de vaststelling bevat dat de jury bevestigend geantwoord heeft op de vragen over
misdrijven waarvan aile bestanddelen nader
werden omschreven. [Art. 149 Gw. (1994).]
.545
31 mei 1995
13. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafuordering - Opgave van de toepasselijke wetsbepalingen - Bevestiging van het beroepen vonnis.
De beslissing van de appelrechter die
het beroepen vonnis m.b.t. de tegen de
beklaagde uitgesproken strafrechtelijke veroordelingen bevestigt, is conform
art, 195, eerste lid, Sv. gewezen, wanneer
dat vonnis de strafbepalingen aanwijst
waarin de toepasselijke straf wordt bepaald,
ongeacht de in de in hoger gewezen beslissing vermelde wetsbepalingen.
825
26 september 1995
14. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdigheid tussen redengeving en beschikkend gedeelte
- Uitstel van strafuitvoering.
Niet regelmatig met redenen omkleed is
de beslissing waarbij de beklaagde tot
effectieve straf wordt veroordeeld, terwijl
de rechters vaststellen dat de wettelijke
vereisten om uitstel van strafuitvoering te
verlenen zijn vervuld en uitstel verantwoord is. (Art. 149 Gw.)
10 oktober 1995
868
15. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Jeugdbescherming Maatregelen van bewaring, behoeding of
opvoeding.
De bijzondere motiveringsplicht, bedoeld
in art. 195, tweede lid, Sv., geldt voor de
veroordelende vonnissen en niet voor de
beslissingen van dejeugdrechtbanken waarbij maatregelen van bewaring, behoeding
of opvoeding worden bevolen ter bescherming van de minderjarige. (Art. 195,
tweede lid, Sv.; art. 37 Jeugdbeschermingswet.)
11 oktober 1995
876
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OP CONCLUSIE
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

16. - Op conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Vordering in kort geding- Omvang
van de motiveringsplicht - Gebrek aan
urgentie - Niet dienende middelen.
De rechter die een vordering in kort
geding afwijst wegens gebrek aan urgentie, hoeft niet nader te antwoorden op de
niet dienend geworden middelen van de
eiser. (Artt. 97 Gw. en 584, eerste lid,
Ger.W.)
17 maart 1995
320
17.- Opconclusie-Burgerlijkezaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Aanbod van bewijs - AfwijzingGeen opgave van redenen voor afwijzing
- Gevolg,
Niet regelmatig met redenen omkleed is
het vonnis waarin het door de eiser bij
conclusie gedane bewijsaanbod wordt afgewezen, zonder dat in enige overweging
daartoe een reden wordt opgegeven. [Art.
149 Gw. (1994).]
629
19 juni 1995
18. - Op conclusie- Burgerlijke zaken
- Conclusie neergelegd - Partij niet verschenen - Vonnis op tegenspraak -Antwoord.
Wanneer in burgerlijke zaken een van
de partijen overeenkomstig artt. 728 of
729 Ger.W. is verschenen enter griffie of
ter zitting conclusies heeft neergelegd,
dient de rechter daarop te antwoorden,
zelfs indien die partij niet verschijnt op de
terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld of verdaagd. (Art. 804, tweede lid,
Ger.W.)
15 december 1995
1136
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

19. - Op conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerecht Regeling van de procedure - Conclusie Motivering.
Wanneer de raadkamer en de kamer
van inbeschuldigingstelling de procedure
regelen, antwoorden zij op de conclusie,
waarin het feitelijk bestaan van bezwaren
betwist ofbevestigd wordt, door de enkele
vaststelling dat die bezwaren voorhanden
of niet voorhanden zijn; de onaantastbare
beoordelingsbevoegdheid waarover het
onderzoeksgerecht beschikt ontslaat dat
gerecht evenwel niet van de verplichting

te antwoorden op een conclusie ten betoge
dat het ten laste gelegde feit al dan niet
strafbaar is. (Enig art., § XV, wet 25 okt.
1919, en enig art., wet 19 aug. 1920.)
3 mei 1995
44 7
20. - Op conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Aanvraag tot uitstel Verwerping - Motivering.
Wanneer de .beklaagde een conclusie
heeft ingediend met een aanvraag tot uitstel, beantwoordt de appelrechter die conclusie regelmatig door een straf op te
leggen met opgave van gronden. (Art. 149
Gw.)
17 mei 1995
487
BELASTINGZAKEN

21. - Op conclusie - Belastingzaken
- Impliciete aanvoering.
De rechter is niet verplicht te antwoorden op een impliciete aanvoering van een
conclusie.(Art. 149 Ger.W.)
167
10 februari 1995

ALLERLEI
22. - Allerlei- Commissie tot bescherming van de maatschappij - Verzoek tot
invrijheidstelling - Beslissing - Motiveringsverplichting.
De commissie tot bescherming van de
maatschappij treedt op als eigenlijk gerecht
wanneer zij uitspraak doet over het verzoek tot invrijheidstelling en zij is verplicht haar beslissing desbetreffend regelmatig met redenen te omkleden. (Wet
Bescherming Maatschappij, art. 18, eerste lid; art. 149 Gw.)
13juni 1995
601
23. - Allerlei- Strafzaken - Verzoek
tot heropening der de batten - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
In strafzaken beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare wijze de noodzaak ofraadzaamheid van een verzoek tot
heropening der debatten en hij is niet
verplicht zijn beslissing de debatten niet
te heropenen met redenen te omkleden.
1014
14 november 1995

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN

Algemeen
Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht
Verzachtende omstandigheden
Omstandigheden na verwijzing
Allerlei

-
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STRAFZAKEN
ALGEMEEN
1. - Strafzaken - Algemeen - Vordering van een burgerlijke partij- Memorie
zonder tussenkomst van een advocaat bij
het Hofvan Cassatie- Ontvankelijkheid.
In een strafproces is de vordering tot
regeling van rechtsgebied van een burgerlijke partij niet ontvankelijk, indien ze is
ingesteld bij een memorie ingediend zonder tussenkomst van een advocaat bij het
Hof van Cassatie. (Art. 527bis Sv.)
462
9 mei 1995
2. - Strafzaken - Algemeen - ~reis
ten - Geschil over rechtsmacht- Begrip.
Een betwisting van rechtsmacht, ongeacht of ze wordt aangenomen of verworpen, geeft op zichzelf geen aanleiding tot
de procedure van regeling van rechtsgebied; deze is enkel mogelijk als twee gerechtelijke beslissingen met kracht van gewijsde,
hetzij in eerste aanleg hetzij in hoger
beroep gewezen, dermate tegenstrijdig zijn
dat de rechtsgang erdoor wordt belemmerd.
715
22 augustus 1995
TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT

Verzachtende omstandigheden
3. - Strafzaken - Thssen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - \lerzachtende
omstandigheden - Vordering tot buitenvervolgingstelling- verwijzingsbeschikking
waarin gewag gemaakt wordt van verzachtende omstandigheden door verwijzing naar
de vordering - Vonnis van onbevoegdverklaring.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwijst
en daartoe in haar beschikking verwijst
naar de verzachtende omstandigheden die
zijn aangegeven in de vordering van de
procureur des Konings, terwijl enerzijds
die vordering geen melding maakte van
dergelijke omstandigheden maar strekte
tot buitenvervolgingstelling, en anderzijds de in de beschikking in aanmerking
genomen feiten, zoals ze zijn omschreven,
worden gestraft met criminele straffen en
de correctionele rechtbank zich bij een in
kracht van gewijsde gegaan vonnis onbevoegd verklaard heeft om er kennis van te
nemen, vernietigt het Hof de beschikking
in het kader van de regeling van rechtsgebied en verwijst het de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van het
hof van beroep. (Art. 526 Sv.)
151
8 februari 1995

4. - Strafzaken - Thssen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - \lerzachtende
omstandigheden- Beschikking tot verwijzing- Meerdere verdachten - Misdaden
en wanbedrijven - Aan een verdachte ten
laste gelegde misdaden - verzachtende
omstandigheden niet omsc,hreven- Vonnisgerecht onbevoegd - verdachten in hechtenis - Gevolgen.
Wanneer de raadkamer meerdere verdachten wegens misdaden en wanbedrijven naar de correctionele rechtbank verwezen
heeft, zonder verzachtende omstandigheden aan te geven voor de aan een van de
verdachten ten laste gelegde misdaden,
het vonnisgerecht zich op grond van de
overweging dat de misdrijven samenhangend waren, onbevoegd heeft verklaard
om kennis te nemen van de gehele zaak en
de beslissingen in kracht van gewijsde
zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij de
regeling van rechtsgebied, de beschikking
van de raadkamer en verwijst het de zaak
naar dezelfde doch anders samengestelde
raadkamer, na te hebben vastgesteld dat
er nog altijd verdachten in hechtenis zijn.
29 maart 1995
361

Omstandigheden na verwijzing
5. - Strafzaken - Thssen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht- Omstandigheden na verwijzing - Correctionalisering
- Onbevoegd vonnisgerecht - Gevolgen
- Samenhangende feiten - Gedeeltelijke
vernietiging van de beschikking van het
onderzoeksgerecht - verwijzing.
Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming
van verzachtende omstandigheden, naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen
en het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft
verklaard op grond dat, na de beschikking
tot verwijzing, is gebleken van een omstandigheid waardoor het feit bij de wet met
een zwaardere criminele strafwordt 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, behoudens in
zoverre verzachtende omstandigheden werden aangenomen voor samenhangende misdrijven, en de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling verwijst.
30 mei 1995
538
6. - Strafzaken - Thssen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht- Omstandigheden na verwijzing - Beschikking tot ver-
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wijzing wegens wanbedrijf- Onbevoegdverklaring op grond dat het feit een misdaad is - Vernietiging van de beschikking
- Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank verwezen
heeft wegens een als wanbedrijf omschreven feit en de rechtbank zich onbevoegd
verklaard heeft omdat het feit als misdaad moet worden omschreven, stelt het
Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, vast dat er vooralsnog tegen de
beschikking geen enkel rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis in kracht van gewijsde
is gegaan en dat de beslissing van het
vonnis gegrond lijkt, waarna het de beschikking van de raadkamer vernietigt en de
zaak verwijst naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
715
22 augustus 1995
Allerlei
7. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei Vernietiging van de beschikking tot verwijzing - Vernietiging van de afzonderlijke
beslissing van handhaving van de hechtenis.
Bij regeling van rechtsgebied, strekt de
vernietiging van de beschikking tot verwijzing zich uit tot de beslissing dat de
verdachte aangehouden blijft. (Art. 26,
§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
28 november 1995
104 7

3. - Art. 189 W.Reg. - Recht van de
ontvanger der registratie om een schatting
te vorderen - Taak van de vrederechter.
De vrederechter bij wie de in art. 189
W.Reg. bedoelde vordering tot schatting
van het goed is ingesteld, heeft niet tot
taak te oordelen of de aanwijzingen waarop
de vermoedens van de ontvanger der registratie zijn gegrond, al dan niet ernstig
genoeg zijn om zijn recht om een schatting
te vorderen, te kunnen uitoefenen.
751
7 september 1995
4. - Schatting- ControleschattingSchattingsprocedure - Recht van verdediging - Begrip.
De artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg.,
betreffende de controleschatting van de
goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, worden geschonden door
het arrest dat beslist dat het contradictoir
karakter van de schatting niet is nageleefd en dat het recht van verdediging van
de tegenpartij is miskend, op grand dat de
deskundige heeft nagelaten rekening te
houden met leidinggevende feiten die deze
partij hem heeft toegestuurd, als antwoord op het voorverslag dat hij ter kennis van de partijen heeft gebracht en
waarbij hij hen verzocht hun eventuele
opmerkingen te doen kennen, en dat bijgevolg het schattingsverslag nietig verklaart. (Artt. 195, 196, 197 en 199 W.Reg.)
6 oktober 1995
· 851

s

REGISTRATIE (RECHT VAN)
1. - Controleschatting - Gebrek aan
akkoord - Door de ontvanger der registratie gevraagde aanstelling van deskundigen - Beslissing van de vrederechterDerdenverzet.
Derdenverzet kan worden gedaan tegen
de beschikking van de vrederechter, die op
verzoek van de ontvanger der registratie
overeenkomstig art. 192 W.Reg. de schatting van onroerende goederen beveelt en 1
of3 deskundigen aanstelt. (Art. 192 W.Reg.
en art. 1033 Ger.W.)
·
7 september 1995
751
2. - Art. 189 W.Reg. - Recht van de
ontvanger der registratie om een schatting
te vorderen - Begrip.
De ontvanger der registratie heeft het
discretionaire recht om de schatting van
het goed te vorderen, in de zin van art.
189 W.Reg., wanneer hij vermoedt dat de
in de overeenkomst uitgedrukte prijs lager
is dan de marktwaarde.
7 september 1995
751

SAMENHANG
Burgerlijke zaken- Geschil door vordering tot vrijwaring gebracht voor de rechtbank waarbij de hoofdvordering aanhangig
is - Rechtsmacht.
Samenhang kan niet verhinderen dat
een aan arbitrage. onderworpen geschil
dat door middel van een vordering tot
vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de
rechter die van de hoofdvordering kennis
neemt, aan de rechtsmacht van die rechter onttrokken is. (Artt. 30, 564 en 1679,
eerste lid, Ger.W.)
9 november 1995
986

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Testament - Voorlopige bewindvoerder
van een krankzinnige - Bekwaamheid
om te verkrijgen.

-
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De uit art. 907, tweede lid, B.W. voortvloeiende onbekwaamheid om te verkrijgen, is niet toepasselijk op de bijzondere
voorlopige bewmdvoerder van de in een
krankzinnigengesticht opgesloten krankzinnige. (Art. 902 B.W.)
28 april 1995
437

SCHIP, SCHEEPVAART
1. - Hypotheek op schepen- Retentierecht - Voorrang.
In de regel verleent de retentie van een
schip aan degene die het recht uitoefent
geen voorrang op de hypotheekhouder op
dat schip. (Art. 19 Zeewet.)
616
16 juni 1995
2. - Algemeen reglement - Misdrijf
- Materieel bestanddeel.
Ret misdrijf, bepaald bij art. 91, 2°, K.B.
15 okt. 1935 houdende Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk, vereist een schade in oorzakelijk verband
met de aan de beklaagde verweten gedraging.
12 december 1995
1113

SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJKDODEN
OPZETTELIJKTOEBRENGENVANVERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN ONOPZETTELIJK DO DEN
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 heeft bestaan
waardoor de slagen ofverwondingen werden veroorzaakt; daarbij dient hij in aanmerking te nemen alle fouten die dat
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
kunnen opleveren, in voorkomend geval,
ook alle overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht of die overtredingen
mede afzonderlijk ten laste werden gelegd
ofniet. (Artt. 418 en 420 Sw.; artt. 1382 en
1383 B.W.)
18 oktober 1995
894
2. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Beslis1. -

sing waarbij alleen de aan de beklaagde
verweten fouten niet in aanmerking genamen worden - Vrijspraak - Geen vaststelling qat andere fouten ontbreken.
De rechter die uitdrukkelijk beslist dat
alleen aan de beklaagde verweten fouten
geen gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg zijn waardoor de verwondingen of de
dood van het slachtoffer zijn veroorzaakt,
hoeft, om de beklaagde van rechtsvervolging te ontslaan, niet uitdrukkelijk vast te
stellen dat laatstgenoemde geen andere
fout in oorzakelijk verband met die verwondingen of dat overlijden heeft begaan.
(Artt. 418 en 419 Sw.)
894
18 oktober 1995

OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN OPZETTELIJK DODEN
3. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Verzwarende omstandigheid - Blijvende
arbeidsongeschiktheid - Graad - Invloed.
De graad van de blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke
arbeid heeft geen invloed op het bestaan
van de verzwarende omstandigheid van
het misdrijf opzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen, wanneer de rechter het feitelijk bestaan van die ongeschiktheid heeft vastgesteld. (Art. 400 Sw.)
685
28 juni 1995

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN

WERKNEMERS
Werknemers - Werknemersbijdrage - Verhaal op de werknemer Gevolg.
Ret verbod om de werknemersbijdrage
voor sociale zekerheid op de werknemer te
verhalen, geldt oak wanneer de werknemersbijdragen onterecht door de werkgever aan de werknemer werden uitbetaald.
(Art. 26 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969.)
227
27 februari 1995
2. - Werknemers
Werkloosheid Bijzondere bijdrage - Betaling- Rechtsvordering- Verjaring- Termijn- Duur.
De rechtsvordering van de R.V.A. tot
betaling van de bijzondere bijdrage voor
1. -

-149sociale zekerheid inzake werkloosheidsverzekering verjaart door verloop van dertigjaar. (Art. 2262 B.W., artt. 60, 64 en 67,
eerste lid, wet 28 dec. 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen.)
274
6 maart 1995
3. - Werknemers - Goederenvervoer
- Wettigheid.
De Koning is met art. 3, 5°, K.B. 28 nov.
1969 tot uitvoering van de SocialeZekerheidswet dat, onder bepaalde voorwaarden, de toepassing van voormelde
wet uitbreidt tot de personen die vervoer
van goederen verrichten dat hun door een
onderneming opgedragen wordt, de bevoegdheden niet te buiten gegaan die hem zijn
toegekend bij art. 2, § 1, P, van die wet.
(Art. 3, 5°, K.B. 28 nov. 1969.)
5 april 1995
375
4. - Werknemers - Onvolledige aangiften bij de R.S.Z. - Veroordeling tot
bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten - Burgerrechtelijke maatregel
- Verjaring - Termijn.
De beslissing waarbij een werkgever
wegens onvolledige aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt veroordeeld om aan die dienst de bij art. 35
Sociale-Zekerheidswet 1969 bepaalde bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten te betalen, is een burgerrechtelijke
maatregel die de met de kennisneming
van de strafvordering belaste strafrechter
moet uitspreken, zelfs als de strafvordering verjaard is, op voorwaarde dat die
rechtsvordering v66r de verjaring is ingesteld.
10 mei 1995
462
5. - Werknemers - Winstbewijzen en
de daaraan gekoppelde dividenden- Loon
waarop bijdragen moeten worden berekend.
Winstbewijzen en de daaraan gekoppelde dividenden, die aan werknemers
worden toegekend wegens ter uitvoering
van hun arbeidsovereenkomst verrichte
arbeid, zijn loon dat in aanmerking komt
voor de berekening van de sociale bijdragen.
11 september 1995
767

ZELFSTANDIGEN
6. - Zelfstandigen - Bijzondere bijdrage- Sociaal statuut- Vordering R. V.A.
- Verjaring - Termijn - Duur.
De vijfjarige verjaring uit art. 2277 B.W.,
die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij
het jaar of bij kortere termijnen, is niet
toepasselijk op een niet periodiek weerke-

rende schuld. (Art. 60 wet 28 dec. 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen.)
216
27 februari 1995

7. - Zelfstandigen - Bijdragen- Gehuwde vrouwen- Weduwen- Gelijkheid
van de Belgen voor de wet - Nietdiscriminatie in het genot van de
aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden.
Art. 37, § 1, K.B. 19 dec. 1967 houdende
algemeen reglement ter uitvoering van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, in zijn versie na
het K.B. van 20 juli 1981, schendt de artt.
6 en 6bis Gw. niet, in zoverre het bepaalt
dat gehuwde vrouwen en weduwen, die
onder toepassing vallen van het K.B. nr.
38 gelijkstelling kunnen vragen met de
personen die, buiten de activiteit waardoor zij onder toepassing vallen van het
K.B. nr. 38, gewoonlijk en in hoofdzaak
een andere beroepsactiviteit uitoefenen,
terwijl het niet dezelfde mogelijkheid verleent aan gehuwde mannen en weduwnaars, die overigens voor dejaren 1981 tot
1984 dezelfde voorwaarden vervullen.
[Artt. 6 en 6bis Gw. (1831); art. 37, § 1,
K.B. 19 dec. 1967; art. 12, § 2, K.B. nr. 38
van 27 juli 1967.]
24 april 1995
419

STEDEBOUW
ALGEMEEN
VERKAVELING
BOUWVERGUNNING
SANCTIES
HERSTELVANPLAATSINDEVORIGESTAAT,
BETALING VAN EEN MEERWAARDE
RUIMTELIJKE ORDENING, PLAN VAN AANLEG
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Goede
trouw - Gevolg.
Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw doordat met name
een wederrechtelijke toestand tot stand
gebracht en in stand gehouden werd, is
goede trouw, gegrond op het feit dat andere
gebouwen aantoonbaar onder gelijkaardige omstandigheden opgetrokken zijn,

-
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op zich niet schuldopheffend. (Art. 70 Sw.;
art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
481
16 mei 1995
2. - Algemeen- Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw - Dwaling
- Gevolg.
Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw doordat met name
een wederrechtelijke toestand tot stand
gebracht en in stand gehouden werd, is er
geen sprake van onoverwinnelijke dwaling, wanneer de bouwwerken werden uitgevoerd onder toezicht van een architect,
bij wie de beklaagde terecht kon om zo
nodig inlichtingen in te winnen. (Art. 70
Sw.; art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
16 mei 1995
481

VERKAVELING
Verkaveling - Verkavelingsbesluit - Vergunning - Geen goedgekeurd verkavelingsplan - Gevolg.
Ret verkavelingsplan is een onderdeel
van het verkavelingsbesluit; als bij de
totstandkoming van het verkavelingsbesluit geen enkel plan is goedgekeurd
dat betrekking heeft op de kavel waarvoor
een verkavelingsvergunning werd verkregen kan die vergunning geen nuttig effect
sorteren en aan die kavel niet de aard van
bouwgrond verlenen. (Art. 56, § 1, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
380
7 april 1995
3. -

BOUWVERGUNNING
Bouwvergunning - Duinendecreet - Beschermde gebieden - Bouwverbod - Draagwijdte.
De aanduiding als beschermd duingebied of als voor het duingebied belangrijk landbouwgebied houdt vanaf de publikatie
van het besluit van 15 september 1993 tot
aanduiding van de beschermde gebieden
een volledig bouwverbod in zodat geen
gebouw mag worden opgericht, ook al werd
hiertoe een bouwvergunning verleend. (Art.
52, § 1, tweede lid, wet 12 juli 1973, gew.
bij art. 2 decreet 14 juli 1993.)
5 oktober 1995
845
5. - Bouwvergunning - Stedebouwkundig attest - Inhoud strijdig met het
plan van aanleg - Gevolg.
Een door de gemeente afgegeven stedebouwkundig attest dat, in strijd met de
bestemming gegeven door het plan van
aanleg, vermeldt dat een perceel bouwgrond is, verleent aan de eigenaar niet het
4. -

recht op een bouwvergunning; door in die
omstandigheden een bouwvergunning te
weigeren, handelt de overheid niet onrechtmatig. (Artt. 2 en 63, § 1, 5°, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
14 december 1995
1122

SANCTIES
Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken- Instandhouding- Regularisatie - Weigeringsbesluit- Wettigheid
- Belang.
De rechter moet bij het beoordelen van
het misdrijfvan het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning uitgevoerde werken,
rekening houden met ondertussen verleende vergunningen; hierbij dient hij de
wettigheid van de overheidsbeslissing om
de regularisatie te weigeren, niet na te
gaan, nu een eventuele onwettigheid van
voormelde beslissing niet tot gevolg heeft
dat de uitgevoerde werken als vergund
worden aangezien. (Art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
7 november 1995
977
6. -

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT,
BETALING VAN EEN MEERWAARDE
7. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstelmaatregelen - Termijn - Aanvang.
De termijn bepaald door het gerecht
voor de herstelmaatregelen inzake stedebouw gaat in op het ogenblik dat het
vonnis of arrest in kracht van gewijsde
gaat. (Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
107
31 januari 1995
8. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Vordering van de gemachtigde ambtenaar
- Toetsing van de wettigheid - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht.
Inzake stedebouw behoort het tot de
bevoegdheid van de Rechterlijke Macht de
vordering van de gemachtigde ambtenaar
tot herstel van de plaats in de vorige staat
op haar externe en interne wettigheid te
toetsen en te onderzoeken of ze strookt
met de wet dan wel op machtsoverschrijding
of machtsafwending berust, terwijl het
niet aan de rechter staat de opportuniteit
van die vordering te beoordelen. (Art. 159
Gw.; art. 65, § 1, a, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
481
16 mei 1995

-1519. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling .van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Vordering van de bestuurlijke overheid In eerste aanleg - Na verzet of hager
beroep.
De bestuurlijke overheid is er niet toe
gehouden, in geval van verzet of van hoger
beroep, haar vordering tot herstel van de
plaats te herhalen. (Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
16 mei 1995
483
10. - Herstel van de plaats in de vorige
staat - Betaling van een meerwaarde Vordering tot herstel van plaats in de
vorige staat - Beoordeling door de rechter
- Grenzen.
Ret behoort tot de bevoegdheid van de
Rechterlijke Macht om, bij misdrijven inzake
stedebouw, de vordering van het college
van burgemeester en schepenen tot herstel van de plaats in de vorige staat op
haar wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, maar het staat niet aan
de rechter de opportuniteit van die vordering te beoordelen. (Art. 65, § 1, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
18 oktober 1995
896
11. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Vordering van de gemachtigde ambtenaar
- Dwangsom - Ontvankelijkheid.
De gemachtigde ambtenaar die, inzake
stedebouw, het hers tel van de plaats in de
vorige staat vordert op grond van de bevoegdheid die hem door de wet is toegekend in
het algemeen belang, moet beschouwd worden als een der partijen bedoeld in art.
1385bis Ger.W. op wiens vordering de rechter een dwangsom kan opleggen. (Art. 65,
§ 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
977
7 november 1995
12. - Herstel van p.laats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Vlaams Gewest- Burgerlijke-partijstelling
- Afwijzing als niet ontvankelijk - Nietuitvoering van het bevolen herstel - Toekenning van een dwangsom aan de gemachtigde ambtenaar - Tegenstrijdigheid.
Niet tegenstrijdig is de beslissing om,
eensdeels, de burgerlijke-partijstellingvan
het Vlaamse Gewest inzake stedebouw, bij
afwezigheid van eigen schade, als niet
ontvankelijk af te wijzen en, anderdeels,
de vordering van de gemachtigde ambtenaar strekkende tot het betalen van een

dwangsom bij niet tijdige uitvoering van
de bevolen herstelmaatregel, ontvankelijk
en gegrond te verklaren.
7 november 1995
977
13. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Bevel door de rechter- Hoofdveroordeling
als bedoeld in art. 1385bis Ger. W. - Dwangsom.
Ret door de rechter inzake stedebouw
aan de veroordeelde gegeven bevel om de
plaats in de vorige staat te herstellen,
houdt een hoofdveroordeling in als bedoeld
in art. 1385bis Ger.W., waarbij een dwangsom kan worden opgelegd. (Art. 65, § 1,
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw
en art. 1385bis Ger.W.)
7 november 1995
977
14. - Herstel van de plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Ontstentenis van vordering van het openbaar ministerie op verzoek van de overheid
- Vordering van een burgerlijke partij Verjaring van de strafvordering Gevolg.
De strafrechter kan, ook bij ontstentenis van daartoe strekkende vordering van
het openbaar ministerie op verzoek van de
overheid, het herstel van de plaats in de
vorige staat bevelen op vordering van een
tijdig gestelde burgerlijke partij die door
een bewezen verklaard stedebouwmisdrijf
Schade lijdt; de verjaring van de strafvordering staat daaraan niet in de weg. (Art.
65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw.)
19 december 1995
1147

RUIMTELIJKE ORDENING,
PLAN VAN AANLEG
15. - Ruimtelijke ordening, plan van
aanleg - Planschade - Gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is - Bouwgrond- Nabijheid van andere woningen.
Voor de toepassing van art. 37 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw houdt
de vereiste nabijheid van andere woningen niet noodzakelijk in dat die woningen
aan dezelfde kant van de weg gelegen
moeten zijn. (Art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
213
24 februari 1995
16. - Ruimtelijke ordening, plan van
aanleg - Waals Wetboek - Plannen van
aanleg - Hierarchie - Bijzonder plan
van aanleg - Later gewestplan - Niet
overeenstemmende bepalingen - Gevolg.

-152Het recht dat de gemeenteraad aan de
artt. 2, § 1, derde lid, en 40ter van het
Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw ontleent om geheel of
ten dele de bepalingen die niet meer overeenstemmen met die van een gewestplan
op te heffen, sluit niet uit dat de bepalingen van een bijzonder plan van aanleg die
niet meer overeenstemmen met die van
een later gewestplan, als ze al niet uitdrukkelijk werd opgeheven, toch impliciet
kunnen zijn opgeheven zodra dat later
gewestplan van kracht wordt.
411
13 april 1995
17. - Ruimtelijke ordening, plan van
aanleg - Gewestplan - Stedebouwkundig attest - Strijdigheid - Gevolg.
Een door de gemeente afgegeven stedec
bouwkundig attest dat, in strijd met de
bestemming gegeven door het plan van
aanleg, vermeldt dat een perceel bouwgrond is, verleent aan de eigenaar niet het
recht op een bouwvergunning; door in die
omstandigheden een bouwvergunning te
weigeren, handelt de overheid niet onrechtmatig. (Artt. 2 en 63, § 1, 5°, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
1122
14 december 1995

ALLERLEI
18. - Allerlei - Eigendom waarvoor
een koninklijk besluit tot bescherming is
genomen- Later gewestplan- Beperkingen van de rechten van de eigenaar Vergoeding - Voorwaarden.
De rechter kan, zonder miskenning van
art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw of van art. 6 wet 7 augustus 1931,
een vordering tot schadevergoeding afwijzen van de eigenaar voor een goed waarop
een gewestplan beperkingen heeft opgelegd, omdat hij van oordeel is dat dit plan
het gebruik waarvoor het goed diende of
normaal bestemd was, niet wijzigt daar er
reeds beperkingen bestonden in een koninklijk besluit tot bescherming van hetlandschap.
336
23 maart 1995

STRAF
ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETTIGHEID
GELDBOETE EN OPDECIEMEN
ANDERE STRAFFEN
SAMENLOOP

Meerdaadse
ALLERLEI

ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL,
WETTIGHEID
1. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid - Wettigheid - Doodstraf Art. 3 E. V.R.M. - Onmenselijke of.vernederende straf of behandeling.
Een heslissing waarbij een rechtscollege de doodstraf uitspreekt in een land
waar die strafwettelijk bestaat, vormt op
zich geen onmenselijke of vernederende
behandeling in de zin van art. 3 E.V.R.M.
1 februari 1995
117
2. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid - Persoonlijk karakter van de
straf - Algemeen beginsel - Draagwijdte.
Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen wordt geschonden door de rechter die de beklaagde tot
een strafveroordeelt en daarbij te kennen
geeft, niet dat naar zijn overtuiging die
beklaagde het hem ten laste gelegde feit
heeft gepleegd, maar dat hij hem strafbaar acht bij toepassing van een beweerd
wettelijk schuldvermoeden.
24 mei 1995
512
3. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid- Veroordeling met uitstel- Gewoon
uitstel- Duur- Onwettigheid- Vernietiging - Omvang.
Nu het uitstel van de tenuitvoerlegging
van de straf een bestanddeel is van de
straf, heeft de onwettigheid van de beslissing in verband met het uitstel de vernietiging van de gehele veroordeling op de
strafVordering tot gevolg. (Art. 8 Probatiewet.)
20juni1995
647
4. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid- Maatregelen -Jeugdbescherming
- Maatregelen van bewaring, behoeding
of opvoeding - Motivering.
De bijzondere motiveringsplicht, bedoeld
in art. 195, tweede lid, Sv., geldt voor de
veroordelende vonnissen en niet voor de
beslissingen van de jeugdrechtbanken waarbij maatregelen van bewaring, behoeding
of opvoeding worden bevolen ter beschermingvandeminderjarige. (Art.195, tweede
lid, Sv.; art. 37 Jeugdbeschermingswet.)
11 oktober 1995
876
5. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid - Nieuwe strafwet - Strafbepalingen - Draagwijdte.
Wanneer de wet die de ten laste gelegde
feiten strafbaar stelde, werd opgeheven
maar bedoelde feiten ten tijde van de
uitspraak strafbaar zijn gesteld door een
nieuwe wet, kan de rechter die de feiten
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bewezen verklaart, aileen de bij de vorige
wet bepaalde straffen opleggen, wanneer
deze in de minst zware straffen voorziet.
(Art. 2, tweede lid, Sw.)
973
7 november 1995
6. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid - Wettigheid - Beginsel non bis
in idem - Draagwijdte.
De toepassing van het beginsel "non bis
in idem" vereist niet aileen dat de nieuwe
vervolging dezelfde feiten tot voorwerp
heeft als de vorige definitief afgedane zaak,
maar bovendien dat de eerste definitief
gevonniste vervolging en de tweede vervolging dezelfde fysieke persoon betreffen.
973
7 november 1995
7.- Algemeen, strafenmaatregel, wettigheid ~ Geen motivering - Onwettigheid - Vernietiging - Omvang.
Nude opschorting van de uitspraak van
de veroordeling de veroordeling zelfraakt,
heeft de onwettigheid van de beslissing
i.v.m. de opschorting de vernietiging van
de veroordeling zelf tot gevolg. (Art. 3
Probatiewet.)
6 december 1995
1085

middel ingevoerd bij KB. 9 aug. 1991Verenigbaarheid.
Wanneer de wet de strafrechter bij uitzondering bevoegd maakt om de verbeurdverklaring uit te spreken ten laste van
een derde, is de rechtsvordering tot vrijwillige tussenkomst van die derde voor de
strafrechter niet onverenigbaar met het
rechtsmiddel waarover de derden beschikken die beweren recht te hebben op de
verbeurd verklaarde zaak en dat is ingevoerd bij het K.B. 9 aug. 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de
wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren
recht te hebben op de verbeurd verklaarde
zaak. (Artt. 2 en 812 Ger.W.; artt. 42, 3°,
en 43bis Sw.; K.B. 9 aug. 1991 tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de
wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren
recht te hebben op een verbeurd verklaarde zaak.)
711
31 juli 1995

SAMENLOOP
MEERDAADSE

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
8. - Geldboete en opdeciemen- Gemeentebelastingen - Fraude, paging tot fraude
en overtreding -Interest.
De rechter mag geen interest opleggen
bovenop de veroordeling tot een geldboete
wegens fraude, poging tot fraude of overtreding inzake gemeentebelastingen. (Art.
8 wet van 29 april 1819.)
260
2 maart 1995

ANDERE STRAFFEN
9. - Andere straffen - Verval van het
recht tot sturen - Herstel in het recht tot
sturen afhankelijk van het slagen voor een
theoretisch onderzoek - Onwettigheid Vernietiging - Omvang.
De met toepassing van art. 28, § 3,
Wegverkeerswet opgelegde. onderzoeken
maken een beveiligingsmaatregel uit. De
onwettigheid van de beslissing die het
herstel in het recht tot sturen afhankelijk
maakt van het slagen voor een theoretisch
onderzoek strekt zich uit tot de andere
aan de beklaagde opgelegde onderzoeken.
(Art. 426 Sv.)
144
7 februari 1995
10. - Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring
- Vermogensvoordelen - Derden - Tussenkomst voor de strafrechter - Rechts-

11. - Samenloop-Meerdaadse-Samenloop van een misdaad met een of meer
wanbedrijven - Veroordeling tot de op de
misdaad gestelde straf- Gevolg t.a.v. de
nag niet gevonniste wanbedrijven.
Wanneer een beklaagde op verschillende tijdstippen misdrijven heeft gepleegd
zonder dat hij onherroepelijk was veroordeeld voor een van die misdrijven op het
ogenblik dat hij de andere pleegde, is er
samenloop; als hij wegens een van die
misdrijven, een misdaad, tot een criminele straf is veroordeeld, kan voor de
wanbedrijven geen straf meer worden uitgesproken. (Art. 61 Sw.)
9 mei 1995
461

ALLERLEI
12. - Allerlei - Veroordeling met uitstel - Redengeving.
Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande behoeft de rechter de redenen waarom
hij geen uitstel verleent voor de door hem
uitgesproken straf, niet aan te geven. (Artt.
195 Sv., 8 Probatiewet.)
3
3 januari 1995
13. - Allerlei - Motivering - Toetsing van het Hof van Cassatie - Marginale toetsing - Grens.
De marginale toetsing waartoe het Hof
gehouden is betekent niet dat het zich in
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de plaats vermag te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of van de strafmaat.
(Art. 195 Sv.)
63
24 januari 1995
14. - Allerlei - Strafwet
Uitvoeringsbesluit - Wijziging - Terugwerkende kracht.
Art. 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit vervangen wordt door een later
besluit genomen ter uitvoeringvan dezelfde
wet zonder dat de wet zelf gewijzigd wordt.
199
21 februari 1995
15. - Allerlei - Aanvraag tot uitstel
- Verwerping - Motivering.
Wanneer de beklaagde een conclusie
heeft ingediend met een aanvraag tot uitstel, beantwoordt de appelrechter die conclusie regelmatig door een straf op te
leggen met opgave van gronden. (Art. 149
Gw.)
487
17 mei 1995
16. - Allerlei - Veroordeling - Weigering van de opschorting van de uitspraak - Motivering.
De beslissing, waarbij het verzoek van
de beklaagde tot opschorting van de ver~
oordeling wordt afgewezen, moet met redenen omkleed zijn. (Art. 3, vierde lid, Probatiewet, gewijzigd bij wet 10 feb. 1994.)
1085
6 december 1995

STRAFVORDERING
1. - Overtreding van de arbeidsreglementering- Voorschriften van sociale
aard voor het wegverkeer - Arbeids- en
rusttijd - Uitoefening van de strafvordering door de leden van het arbeidsauditoraat.
De leden van het arbeidsauditoraat zijn
bevoegd om de strafvordering uit te oefenen wegens overtreding door de werkgever, of door diens aangestelde oflasthebber,
van. de de artt. 15 E.E.G.-verordening nr.
3820/85 en 15.7 en 14.2 E.E.G.-verordening
nr. 3821/85, beide van 20 december 1985,
die betrekking hebben op arbeids- en rusttijden en derhalve de arbeidsreglementering
betreffen. (Artt. 155 en 578, 7°, Ger.W.)
33
10 januari 1995
2. - Fiscale misdrijven- Aangifte door
fiscale ambtenaren - Vervolging van niet
aangegeven feiten - Vervolging van aangegeven feiten - Ontvankelijkheid.
De vervolging die de procureur des Konings
heeft ingesteld wegens fiscale misdrijven
waarmee hij niet bekend is geraakt ingevolge klacht of aangifte van behoorlijk

gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen, is niet ontvankelijk wanneer hij
niet het advies heeft gevraagd van de
bevoegde gewestelijke directeur; de nietontvankelijkheid strekt zich niet uit tot de
vervolging van de feiten die wel in een
rechtsgeldige klacht of aangifte begrepen
zijn of waarvoor wel advies is gevraagd.
(Artt. 74, § 3, W.B.T.W. en 350, § 3, W.I.B.)
6 juni 1995
564
3. - Verval van de strafvordering Overlijden van de. veroordeelde vooraleer
het veroordelend vonnis of arrest in kracht
van gewijsde is gegaan - Gevolg.
Het overlijden van de beklaagde dat
zich heeft voorgedaan vooraleer het veroordelend arrest in kracht van gewijsde is
gegaan, brengt het verval van de strafvordering mee. (Art. 20 V.T.Sv.)
17 oktober 1995
892
4. - Instelling - Burgerlijke-partijstelling - Rechtstreekse dagvaarding Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Hij die beweert door een wanbedrijf
benadeeld te ~ijn, kan zich burgerlijke
partij stellen en dat wanbedrijf bij de
correctionele rechtbank aanhangig maken
door rechtstreekse dagvaarding van de
beklaagde; het is voor de ontvankelijkheid
van de rechtstreekse dagvaarding en het
instellen van de strafvordering voldoende
dat de dagende partij aanvoert benadeeld
te zijn door het aangegeven misdrijf, zonder dat zij haar vordering tot schadeloosstelling hoeft te detailleren. (Artt. 63 en
182 Sv.; artt. 3 en 5. V.T.Sv.)
8 november 1995
982
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TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

In eerste aanleg
Strafzaken
In boger beroep
Burgerlijke zaken
Strafzaken

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
IN EERSTE AANLEG

Strafzaken
1. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In eerste aanleg - Strafzaken - Criminele zaken - Nederlandstalige rechtspleging - Kamer van inbeschuldiging-

·..
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-155stelling van het Hofvan Beroep te GentBeschuldigde- Verzoek tot verwijzing naar
een Franstalig hof van assisen - Tijdstip
van verzoek.
De beschuldigde die, om taalredenen,
voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent de
verwijzing vraagt naar een Franstalig hof
van assisen, moet dat verzoek richten tot
de kamer van inbeschuldigingstelling vooraleer de zaak verwezen wordt naar het hof
van assisen. (Art. 20 Taalwet Gerechtszaken.)
2 mei 1995
445
IN HOGER BEROEP

Burgerlijke zaken
2. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In hager beroep - Burgerlijke zaken Vonnis van de appelrechters - Partijen Woonplaats - Maatschappelijke zetel Brussel.
In burgerlijke zaken moet het vonnis
van de appelrechters in de taal van de
rechtspleging het adres vermelden waar
de partijen hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben gevestigd, wanneer
die in een gemeente van de Brusselse
agglomeratie gelegen is en de rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt
voortgezet. (Art. 780, eerste lid, 2°, Ger.W.;
artt. 4, § 1, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste
lid, Taalwet Gerechtszaken.)
29 mei 1995
522
Strafzaken
3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In hager beroep- Strafzaken- Vreemdeling- Opsluiting ingevolge ministeriiile
beslissing - Beroep - Kamer van
inbeschuldigingstelling- Stukken gesteld
in een andere taal dan die van de Techtspleging - Gevolgen.
Wanneer een ingevolge een ministeriele
beslissing op grond van art. 27 Vreemdelingenwet opgesloten vreemdeling een beroep heeft ingesteld bij de raadkamer en
in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, wordt de
beslissing van die kamer niet onwettig
omdat stukken van het administratief dossier in een andere taal dan die van de
rechtspleging zijn gesteld, wanneer de weigering om aan de vreemdeling de hoedanigheid van vluchteling te verlenen, het
bevel om het grondgebied te verlaten en
de vaststelling dat de vreemdeling daaraan geen gevolg heeft gegeven binnen de

voorgeschreven termijn, zijn gesteld in de
taal van de rechtspleging. (Art. 72 Vreemdelingenwet.)
13
4 januari 1995
4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In hager beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of arrest - Begrip.
De omstandigheid dat een paar Engelse
woorden uit de processtukken letterlijk
zijn overgenomen in een arrest dat gesteld
is in het Frans, taal van de rechtspleging,
doet geen afbreuk aan de eentaligheid van
het arrest. (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet
Gerechtszaken.)
718
29 augustus 1995
5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In hager beroep - Strafzaken - Eentalig vonnis of arrest- Begrip- Woorden
- Vertaling - Betekenis.
Uit de artt. 11, 13, en 24 Taalwet Gerechtszaken blijkt niet dat de rechter ertoe gehouden is in de taal van de rechtspleging de
vertaling of de betekenis weer te geven
van een paar uit de ptocesstukken gehaalde
Engelse woorden, die letterlijk in die taal
zijn overgenomen door het in de taal van
de rechtspleging gestelde arrest. (Artt. 11,
13 en 24 Taalwet Gerechtszaken.)
718
29 augustus 1995

TEKENINGEN EN MODELLEN
Benelux-Tekeningen of ModellenwetBescherming tegelijk door die wet en door
Auteurswet - Vereiste - Werk - Begrip.
Voor de in art. 21 Benelux-Tekeningen
of Modellenwet bedoelde bescherming uit
hoofde van de Auteurswet is vereist dat de
tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk, d.w.z. als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk
karakter, dat het persoonlijk stempel van
de maker draagt, op het gebied van de
toegepaste kunst. (Art. 21 BeneluxTekeningen of Modellenwet.)
210
24 februari1995

TELEGRAAF EN TELEFOON
1. - Strafzaken - Bewijsvoering
Telefoontap in Nederland.
Het aanwenden door de Belgische rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de N ederlandse wetgeving in
Nederland zijn verkregen door het afiuisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R.
en 29 Gw (1994), als wordt vastgesteld dat
de telefoontap gebeurde op basis van een

-156wettelijke voorziening die, a.m. door bepaling van een voldoende referentiekader
waarin de toepassingsmodaliteiten van de
tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de minimumstandaard
van het E.V.RM.
30 mei 1995
532
2. - Strafzaken
Bewijsvoering Telefoontap in het buitenland - Regelmatigheid - Vereisten.
De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met
name ingevolge telefoontap, verkregen bewijs
beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient
te nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving de gebruikte wijze van verkrijging
van bewijs toelaat en deze bovendien niet
strijdig is met de Belgische openbare orde,
die mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen,
anderzijds, dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd
verkregen.
30 mei 1995
537

TERUGVORDERING VAN HET ONVER·
SCHULDIGD BETAALDE
Recht op werkloosheidsuitkering- Opzeggingsvergoeding.
De erkenning door de rechter van het
recht van de werknemer op een opzeggingsvergoeding is voldoende om de voorlopige
betalingvan werkloosheidsuitkeringen als
onverschuldigd te beschouwen; het beheerscomite van de R.V.A. kan echter van de
terugvordering van de betaalde uitkeringen afzien, wanneer de werknemer, wegens
de toestand van zijn werkgever, het vonnis houdende veroordeling van laatstgenoemde tot betaling van de opzeggingsvergoeding niet kan doen uitvoeren. (Artt.
126, eerste en tweede lid, en 214, 5°,
Werkloosheidsbesluit; art. 7, § 12, Beslw.
28 dec. 1944.)
137
6 februari 1995

TOERISME
Volkstoerisme- Jaarlijkse vakantieArbeidersvakantie - Financiele steun Aanwending - Instellingen - Installac
ties - Gebouwen - Clienteel - Werknemers - Ander clienteel.
De artt. 1, 2, 3, 5 en 11 K.B. van 23 jan.
1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gew. bij
het K.B. van 2 maart 1956, vereisen weliswaar dat de financiele steun, die is toe-

gekend ingevolge dat besluit zoals het is
gewijzigd, volledig wordt besteed aan de
daarin beschreven sociale doeleinden, maar
verbieden niet noodzakelijk dat de instellingen voor arbeidersvakantie of volkstoerisme bovendien in de met die toelagen
opgetrokken en ingerichte installaties en
gebouwen een ander clienteel ontvangen
dan de loonarbeiders en hun gezin die hun
jaarlijkse wettelijke vakantie nemen. (Artt.
1, 2, 3, 5 en 11 K.B. 23 jan. 1951.)
787
15 september 1995

TUSSENKOMST
1. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatiegeding - Partij, die
geen verweerster is - Betekening van de
voorziening aan die partij - Draagwijdte
- Gevolg.
De betekening van het cassatieberoep
aan een partij, die geen verweerster in
cassatie IS of ten aanzien van wie het
cassatieberoep niet ontvankelijk is, kan
worden beschouwd als een oproeping van
die partij tot bindendverklaring van het
arrest.
15 maart 1995
303
2 •. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatiegeding - Vordering
tot bindendverklaring van het arrest Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de door eiser tot
cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer
die eiser niet aangeeft welk belang die
bindendverklaring voor hem kan hebben.
(Artt. 15 en 16 Ger.W.)
303
15 maart 1995
3. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatiegeding - Vordering
tot bindendverklaring van het arrest Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is de vordering tot bindendverklaring van het arrest, ingesteld door
een eiser tot cassatie, wanneer die vordering voor die eiser niet van belang antbloat lijkt te zijn. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
12 april 1995
403
4. - Burgerlijke zaken - Vrijwillige
tussenkomst - Agressieve vrijwillige tussenkomst - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Faillissement - Ophouden van betalen Bepaling - Te,rmijn.
Geen verzoek, zelfs als het is ingesteld
bij een verzoekschrift tot agressieve vrijwillige tussenkomst, strekkend tot het
bepalen van het ophouden van betalen op
een ander tijdstip dan datgene dat blijkt
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uit het vonnis van faillietverklaring ofuit
een later vonnis, is ontvankelijk na de dag
die vastgesteld is voor het afsluiten van
het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen, onder voorbehoud van het
rechtsmiddel van verzet dat bij artikel
473 Kh. aan de belanghebbende is toegekend. (Artt. 442, vijfde lid, en 473, Kh.;
artt. 15, 812 en 813 Ger.W.)
8 juni 1995
572
5. - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Vordering tot bindendverklaring
van het arrest- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
De door de eiser in cassatie ingediende
vordering tot bindendverklaring van het
arrest is niet ontvankelijk wanneer die
eiser niet doet blijken van enig belang om
het arrest bindend te doen verklaren voor
de tot tussenkomst opgeroepen partij; zulks
is het geval met de verzekeraar die zijn
verzekerde tot bindendverklaring van het
arrest oproept, als het cassatieberoep aileen
is gericht tegen het bestreden arrest, in
zoverre dit de door de verzekeringsmakelaar tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot vrijwaring gegrond verklaart.
(Art. 15 Ger.W.)
29 juni 1995
690
6. - Strafzaken- OntvankelijkheidVoorwaarden.
De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter
is enkel ontvankelijk op voorwaarde dat
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. (Artt. 2
en 812 Ger.W.)
31 juli 1995
711
7. - Niet-ontvankelijkheid in hager beroep
- Regel niet van openbare orde.
Nieuw en niet ontvankelijk is het middel dat eerst in cassatie aanvoert dat de
tussenkomst tot het verkrijgen van een
veroordeling niet ontvankelijk is in hoger
beroep, nu art. 812, tweede lid, Ger.W. de
openbare orde niet raakt.
20 september 1995
802
8. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep - Vordering
tot bindendverklaring van het arrest Ontvankelijkheid - Vereisten.
De door eiser in cassatie ingediende
vordering tot bindendverklaring van het
arrest is niet ontvankelijk wanneer die

eiser niet doet blijken van enig belang om
het arrest bindend te doen verklaren voor
de gedaagde in tussenkomst. (Artt. 15, 16,
17 en 18 Ger.W.)
11 oktober 1995
871
9. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vordering tot bindendverklaring
van het arrest - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is de vordering tot bindendverklaring van het arrest van eiser tot
cassatie, wanneer hij er belang bij heeft
dat het arrest van het Hof bindend wordt
verklaard voor de partij die daartoe in de
zaak is opgeroepen. (Artt. 15, 16, 17 en 18,
Ger.W.)
20 oktober 1995
907
10. - Burgerlijke zaken- Gedwongen
tussenkomst - Aan arbitrage onderworpen geschil - Bevoegdheid van de rechtbank waarbij de hoofdvordering aanhangig
is.
De rechtbank waarbij een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis
te nemen van de vordering tot tussenkomst; hieraan staat niet in de weg dat
tussen de partij die tot tussenkomst oproept
en de partij die tot gedwongen tussenkomst is opgeroepen, een geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat. (Artt. 564 en
1679, eerste lid, Ger.W.)
9 november 1995
986
11. - Burgerlijke zaken - Vordering
in vrijwaring- Samenhang met de hoofdvordering - Rechtsmacht van de rechtf?ank waarbij de hoofdvordering aanhangig
~s.

Samenhang kan niet verhinderen dat
een aan arbitrage onderworpen geschil
dat door middel van een vordering tot
vrijwaring aanhangig is gemaakt bij de
rechter die van de hoofdvordering kennis
neemt, ·aan de rechtsmacht van die rechter onttrokken is. (Artt. 30, 564 en 1679,
eerste lid, Ger.W.)
9 november 1995
986
12. - Strafzaken-Rechtsvordering van
de beklaagde - Gedwongen tussenkomst
van het Gemeenschappelijk ·Waarborgfonds - Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
De mogelijkheid tot tussenkomst van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
overeenkomstig artikel 50, § 4, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975 is geconditioneerd door de regelmatige aanhangigmaking bij de strafrechter van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding,
wat veronderstelt dat de vordering bij de
aanhangigmaking voor de strafrechter stoelt
op een regelmatig te zijner beoordeling
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voorgelegd misdrijften laste van een bepaalde
beklaagde. [Art. 50,§ 4 (thans 80), Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
19 december 1995
1143
13. - Strafzaken- Rechtsvordering van
de beklaagde - Gedwongen tussenkomst
van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
De vordering tot schadevergoeding van
de beklaagde in een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst die hij aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft
betekend, die hij grondt op het onbekend
gebleven zijn van het voertuig dat de
schade heeft veroorzaakt, op toeval of
overmacht, waardoor hij van alle aansprakelijkheid voor het ongeval wordt vrijgesteld, is geen regelmatig bij het strafgerecht
aanhangig gemaakte "burgerlijke vordering tot vergoeding van door een motorrijtuig veroorzaakte schade" en mitsdien niet
ontvankelijk.
19 december 1995
1143

u
UITLEVERING
1. - Door de vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding- Uitvoerbaarverklaring- 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 de beslissing die het buitenlands bevel tot aanhoudinguitvoerbaarverklaart. (Artt. 3, tweede
lid, en 5, eerste en tweede lid, Uitleveringswet.)
302
14 maart 1995
2. - Onderzoeksgerechten- In het buitenland 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.
31 mei 1995
558
3. - In het buitenland verleend bevel
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring
- Onderzoeksgerecht - Opdracht.
Ret onderzoeksgerecht dat uitspraak
moet doen over de uitvoerbaarheid in Belgie van een met het oog op uitlevering

door de buitenlandse overheid uitgevaardigd aanhoudingsbevel, dient te onderzoeken of de door de verzoekende Staat overgelegde stukken aan de eisen voldoen die
bij de wet en bij het met de verzoekende
Staat gesloten · uitleveringsverdrag zijn
gesteld en of, in het aan het gerecht voorgelegde geval, de algemene wettelijke uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld, zonder
zich daarbij in te laten met de opportuniteit van de uitlevering, noch met de mogelijke, aan de uitlevering verbonden gevolgen
die tot de beoordelings- en beslissingsbevoegdheid van de Belgische regering
behoren. (Art. 3 Uitleveringswet.)
31 mei 1995
558
4. - Bevel tot aanhouding - Bevel tot
medebrenging-Buitenlands bevel tot medebrenging - Begrip.
Een buitenlands bevel tot medebrenging is in beginsel geen voldoende titel
voor een uitleveringsverzoek; onder bevel
tot medebrenging, in de zin van de Uitleveringswet, moet worden verstaan een
injunctie, aan de agenten van de openbare
macht gegeven om de erin aangewezen
persoon voor een rechter te brengen; dat
bevel tot medebrenging gaat evenwel in
de regel enkel met dwang gepaard als de
persoon weigert gehoor te geven aan de
tot hem gerichte injunctie of, na aanstalten te hebben gemaakt om er gevolg aan
te geven, poogt te ontvluchten. (Art. 3,
tweede lid, Uitleveringswet.) (lmpliciet).
718
29 augustus 1995
5. - Bevel tot aanhouding- Akte met
dezelfde kracht als een bevel tot aanhouding - Begrip - Verenigde Staten van
Amerika - Federale reglementering van
de Verenigde Staten van Amerika inzake
strafrechtspleging.
Krachtens art. 9 (b) (1) van de federale
reglementering van de Verenigde Staten
vanAmerika inzake strafrechtsplegingwordt
de aangewezen persoon aangehouden ten
einde te verschijnen voor de dichtstbijzijnde rechter; het in die bepaling bedoelde
bevel heeft derhalve dezelfde kracht als
een aanhoudingsbevel en is geen bevel tot
medebrenging.
718
29 augustus 1995
6. - Bevel tot aanhouding - In het
buitenland verleend bevel tot aanhouding
- Uitvoerbaarverklaring - Onderzoeksgerechten - Opdracht.
De bij de Uitleveringswet voorgeschreven regels zijn enkel bedoeld om de tenuitvoerlegging mogelijk te maken van de
beslissing van een buitenlandse rechter;
de behandeling van de zaak zelf is op

~~':~l ~ ~

,,_,_:
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De kamer van inbeschuldigingstelling
grond van die regels niet mogelijk. (Artt. 1
en 3 Uitleveringswet.)
is bevoegd om te oordelen over een ver718 zoek tot voorlopige invrijheidstelling van
29 augustus 1995
een vreemdeling, die op grond van een
7. - Buitenlandse regering of rechtscol- Mm
regelmatig betekend buitenlands bevel
lege - Akten - Onregelmatigheden tot aanhouding is aangehouden, zolang zij
Aanvoering - Belgische rechtscolleges over het hoger beroep tegen de beslissing
Bevoegdheid.
tot uitvoerbaarverklaring niet heeft beslist.
De Belgische rechtscolleges zijn bij de (Art. 3, tweede lid, en art. 5, tweede lid,
uitvoerbaarverklaring van een door de Uitleveringswet.)
buitenlandse autoriteiten verleend bevel
1078
5 december 1995
tot aanhouding niet bevoegd om onregelmatigheden nate gaan die door een buitenlandse regering of gerecht begaan zijn UITVOERBAARVERKLARING
in de akten betreffende een uitleveringsprocedure. (Artt. 1 en 3 Uitleveringswet.)
1. - Buitenlandse beslissing - Geen
718 verdrag - ~reisten.
29 augustus 1995
8. - Onderzoeksgerechten - Bevel tot
Bij ontstentenis van verdrag tussen Belaanhouding- In het buitenland verleend gie en het land waar de beslissing is
bevel tot aanhouding - Uitvoerbaar- gewezen, moet de bevoegde Belgische rechverklaring - Aard van de beslissing.
ter, behalve het geschil zelf, onderzoeken
De beslissing waarbij een onderzoeks- of alle in artikel 570, tweede lid, Ger.W.
gerecht uitspraak doet over de uitvoerbaar- gestelde vereisten voor de uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse verklaring van die beslissing in Belgie
overheid verleende bevel tot aanhouding zijn vervuld, inzonderheid ofhet recht van
is geen vonnis in de zin van art. 149 Gw.; verdediging, zoals dat in het Belgisch recht
zodanige beslissing kan derhalve die bepa- wordt opgevat, voor het vreemde gerecht
ling niet .schaden. [Art. 149 Gw. (1994); is geeerbiedigd. (Art. 570, tweede lid, 2°,
Ger.W.)
art. 3 Uitleveringswet.]
5 januari 1995
15
718
29 augustus 1995
2.
In
het
buitenland
verleend
bevel
9. - In het buitenland verleend bevel
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring tot aanhouding- Beslissing van de raad- Beslissing van de raadkamer - Hoger kamer - Hoger beroep - Tijdsverloop
beroep- Kamer van inbeschuldigingstelling sinds het instellen van hager beroep
Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht.
De kamer van inbeschuldigingstelling Opdracht.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moet doen over het hoger
beroep tegen de uitvoerbaarverklaring door die uitspraak moet doen over het hoger
de raadkamer van een door de bevoegde beroep tegen de uitvoerbaarverklaring door
vreemde overheid verleend bevel tot aan- de raadkamer van een door de bevoegde
houding op grond waarvan de uitlevering vreemde overheid verleend bevel tot aanwordt verzocht, dient te onderzoeken of houding op grond waarvan de uitlevering
dit bevel op het ogenblik van haar beslis- wordt verzocht, dient te onderzoeken of
sing aan de door de wet gestelde vereisten dit bevel op het ogenblik van haar beslisvoldoet en of de algemene en bijzondere sing aan de door de wet gestelde vereisten
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de voldoet en of de algemene en bijzondere
wettigheid of de rechtmatigheid van de uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld; de
uitvoerbaarverklaring kan namelijk wor- wettigheid of de rechtmatigheid van de
den aangetast door het tijdsverloop tus- uitvoerbaarverklaring kan namelijk worsen het instellen van hoger beroep en de den aangetast door het tijdsverloop tusbeslissing van de kamer van inbeschuldi- sen het instellen van hoger beroep en de
gingstelling. (Art. 3, tweede lid, Uitleverings- beslissing van de kamer van inbeschuldiwet, en art. 5.4 E.VR.M.)
gingstelling. (Art. 3, tweede lid, Uitleverings5 december 1995
1078 wet, en art. 5.4 E.V.R.M.)
5 december 1995
1078
10. - In het buitenland verleend bevel
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring
3. - In het buitenland verleend bevel
- Beslissing van de raadkamer - Hoger tot aanhouding - Beslissing van de raadberoep - ~rzoek tot voorlopige invrijheid- kamer- Hoger beroep- Verzoek tot voorstelling - Kamer van inbeschuldiging- lopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid.
stelling - Bevoegdheid.

-
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De kamer van inbeschuldigingstelling
is bevoegd om te oordelen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van
een vreemdeling, die op grond van een
hem regelmatig betekend buitenlands bevel
tot aanhouding is aangehouden, zolang zij
over het boger beroep tegen de beslissing
tot uitvoerbaarverklaring niet heeft beslist.
(Art. 3, tweede lid, en art. 5, tweede lid,
Uitleveringswet.)
1078
5 december 1995

v
VALS GETUIGENIS
Verzoek tot schorsing van de rechtspleging.
De rechter die nalaat uitspraak te doen
over een verzoek van de beklaagde tot
schorsing van de rechtspleging ingevolge
een klacht wegens vals getuigenis, schendt
artt. 408 en 413 Sv. en miskent het recht
van verdediging.
77 4
12 september 1995

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN
1. - Valse akten - Herstel - Doorhaling - Verbetering - Vereisten.
Het strafgerecht is niet bevoegd om het
herstel, de doorhaling of de verbetering
van valse akten te bevelen, wanneer die
akten voor dat gerecht noch bij wege van
een hoofdvordering
545
31 mei 1995
2. - Gebruik van valse stukken- Inkomstenbelastingen - Valse stukken tot staving van de belastingaangifte.
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; hieraan wordt geen afbreuk gedaan
doordat de administratie voordien het gebruik
van valse of vervalste stukken door de
belastingplichtige heeft vastgesteld en op
grond daarvan de aanslagprocedure heeft
ingesteld.
679
27 juni 1995
3. - Valsheid in geschrifte - Begrip.
Er kan geen sprake zijn van valsheid in
geschrifte, wanneer het geschrift - bijvoorbeeld een factuur - slechts bewijswaarde heeft na aanvaarding ervan door
de geadresseerde. Er kan wel sprake zijn

van valsheid in geschrifte, wanneer controle van de in het geschrift - bijvoorbeeld een ongevalsaangifte- voorkomende
vermeldingen door de geadresseerde
onmogelijk is of die controle door toedoen
van de uitreiker onmogelijk werd gemaakt.
(Artt. 193 en 196 Sw.)
19 september 1995
798

VERBINTENIS
1. - Verbintenis onder voorwaarde Ontbindende voorwaarde - Terugwerkende kracht.
Art. 1183, eerste lid, B.W. bepaalt dat
een ontbindende voorwaarde die is welke,
bij haar vervulling, de verbintenis teniet
doet en de zaken herstelt in dezelfde toestand alsof er geen verbintenis had bestaan.
19 januari 1995
46
2. - Vonnis in eerste aanleg - Voorlopige tenuitvoerlegging - Hoger beroep Hervorming of vernietiging - Schade Vergoeding.
De partij die een vonnis doet uitvoeren
waarvan de rechter in eerste aanleg de
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, dient, bij gehele of gedeeltelijke
hervorming of vernietiging ervan in boger
beroep, hoven de teruggave van hetgeen
zij ingevolge de hervormde of vernietigde
beslissing heeft ontvangen, de schade te
vergoeden die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe is
vereist dat bij die tenuitvoerlegging enige
kwade trouw of fout aanwezig was. (Art.
1398, tweede lid, Ger.W.)
383
7 april 1995
3. - Verbintenis uit overeenkomst Relatieve werking - Vordering tot tenuitvoerlegging door een derde.
Van verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien mag een derde, buiten
het geval van beding te zijnen gunste, de
tenuitvoerlegging in zijn voordeel niet vorderen. (Art. 1165 B.W.)
701
30 juni 1995
4. - Minderjarige - Nietige verbintenis - Bevestiging na meerderjarigheid Kennis van reden van nietigheid.
Er is slechts bevestiging door een meerderjarig geworden minderjarige van de
verbintenis die hij tijdens zijn minderjarigheid zonder naleving van de pleegvormen heeft aangegaan, wanneer is vastgesteld dat die meerderjarig geworden
minderjarige op het ogenblik van de bevestiging kennis had van de reden van de

-161nietigheid van die verbintenis. (Artt. 1311
en 1338, eerste lid, B.W.)
21 september 1995
808
5. - Contractuele verbintenis - Wanprestatie - Schadevergoeding - Vergoedende interest.
De wanuitvoering van een verbintenis,
die geen betrekking heeft op de betaling
van een bepaalde geldsom, kan leiden tot
het toekennen van een bijkomende schadevergoeding wegens waardevermindering en van interest ter vergoeding van de
schade door de vertraging bij het betalen
van de schadevergoeding. (Artt. 1146, 1147,
1153 B.W.)
28 september 1995
830
6. - Wederkerige overeenkomst Exceptie van niet-uitvoering.
In een wederkerige overeenkomst kan
de partij tegen wie een rechtsvordering
tot uitvoering van haar verbintenissen is
ingesteld, indien zij bewijst dat haar medecontractant zelf in gebreke is gebleven
zijn verbintenissen met betrekking tot die
· overeenkomst uit te voeren, zich wegens
de onderlinge afhankelijkheid van hun
wederkerige verbintenissen beroepen op
de exceptie van niet-uitvoering en vermag
zij te vorderen dat de uitvoering van haar
verbintenissen wordt opgeschort. (Art. 1102
B.W.)
2 november 1995
946
7. - Wederkerige overeenkomst Exceptie van niet-uitvoering.
Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet-uitvoering bij wederkerige
overeenkomsten laat toe dat de contractant, zonder tussenkomst van de rechter,
de uitvoering van de eigen verbintenissen
opschort.
2 november 1995
946

VERDELING
Minnelijke gedeeltelijke verdelingen Opdracht van de door de rechter met verdeling van de overige goederen belaste
notaris.
N a een minnelijke verdeling door erfgenamen van een deel van de goederen der
nalatenschap, moet de notaris, die door de
rechter met de verdeling van de overige
goederen is belast, de verdeling verrichten op basis van een boedelbeschrijving
van de gezamenlijke goederen van de nalatenschap. (Art. 922 B.W.; art. 1213 Ger.W.)
29 september 1995
833

VERHAAL OP DE RECHTER
Verzoekschrift - Vorm.
Niet ontvankelijk is het verhaal op de
rechter wanneer het verzoekschrift niet is
ondertekend door een advocaat bij het Hof
van Cassatie. (Artt. 1080, 1143 Ger.W.)
11
4 januari 1995

VERJARING
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Termijnen (aard, duur, aanvang, einde)
Schorsing
Stuiting
STRAFZAKEN

Strafvordering
Algemeen
Termijnen
Schorsing
Stuiting
Burgerlijke vordering voor de strafrechter

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels
Gemeente - Herziening - Termijn
Aard.
Art. 69 Arbeidsongevallenwet inzake de
rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen heeft geen betrekking op de eis
tot herziening van de vergoedingen of een
aanvraag tot herziening van de rente op
grond van art. 11 K.B. van 13 juli 1970
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van
gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen overkomen op de weg naar en
van het w'erk. (Art. 20, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 11 K.B. 13
juli 1970; artt. 69 en 72 Arbeidsongevallenwet.)
23 januari 1995
55
2. - Algemeen - Arbeidsongeval
Herziening - Termijn - Aard.
De termijn voor het instellen van een
eis tot herzieningvan de arbeidsongevallenvergoedingen is geen verjaringstermijn en
kan gestuit noch geschorst worden. (Art~·
72, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
55
23 januari 1995
3. - Algemeen - Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels
Gemeente - Herziening - Termijn
Aard.

-
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Van de in art. 72 Arbeidsongevallenwet
bepaalde termijn om een eis tot herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen in te stellen is geen sprake in art.
20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. (Art. 72 Arbeidsongevallenwet;
artt. 4 en 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 11 en 12 K.B. van 13
juli 1970.)
55
23 januari 1995

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Openbare orde - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering Verstrekkingen- Rechtsvordering tot betaling.
De bepaling inzake verjaring van de
rechtsvordering tot betaling van verstrekkingen van de ziektekostenverzekering
raakt de openbare orde. (Art. 106, § 1,
eerste lid, 3°, tweede en derde lid, tweede
zin, Z.I.V.-wet.)
18 september 1995
795
TERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG,
EINDE)

5. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde)- DuurVijfjarige verjaring- Niet periodieke schuld
- Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid.
Devijfjarigeverjaringuit art. 2277 B.W.,
die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij
het jaar of bij kortere termijnen, is niet
toepasselijk op een niet periodiek weerkerende schuld. (Art. 60 wet 28 dec. 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen.)
27 februari 1995
216
6. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard, duur, aanvang, einde) - Duur Sociale zekerheid- Zelfstandigen- Sociaal
statuut - Bijzondere bijdrage - Vordering R.V.A.
De verjaringstermijn bepaald in art. 16,
§§ 2 en 3, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen is niet van toepassing op de vordering tot betaling van de bijzondere bijdrage
voor sociale zekerheid bedoeld in art. 60
wet 28 december 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen. (Art. 2277 B.W.)
27 februari 1995
216
7. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde)- DuurSociale zekerheid - Werkloosheid - Bijzondere bijdrage - Betaling - Rechtsvordering.

De rechtsvordering van de R.V.A. tot
betaling van de bijzondere bijdrage voor
sociale zekerheid inzake werkloosheidsverzekering verjaart door verloop van dertigjaar. (Art. 2262 B.W., artt. 60, 64 en 67,
eerste lid, wet 28 dec. 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen.)
27 4
6 maart 1995
8. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde) - Burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf - Rechtsvordering gericht tegen de
aansteller - Verschillende misdrijven Een enkel strafbaar feit - Aanvang.
Art. 26, V.T.Sv., luidens hetwelk de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
misdrijf, door verloop van vijf jaren verjaart, zonder dat zij echter voor de strafvordering kan verjaren, maakt geen onderscheid naargelang alle, dan wei slechts
sommige, door de beklaagde gepleegde
feiten, die een enkel strafbaar feit uitmaken, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van zijn aansteller in het geding
kunnen brengen; daaruit volgt dat de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering
tegen de aansteller pas begint te lopen
vanafhet laatste strafbare feit dat door de
beklaagde is gepleegd.
309
16 maart 1995
9. - Burgerlijke zaken
Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde) - Ziekte- en
invaliditeitsuitkering - Terugvordering
van arbeidsongeschiktheidsuitkering
- Verjaring - Aanvang - Verwittiging
van de verzekeringsinstelling.
Uit de samenhang van artt. 57, § 1, 3°,
Z.I.V.-wet en 240bis, K.B. 4 nov. 1963 volgt
dat de daarin bedoelde uitkeringen rechtmatig aan de werknemer worden uitbetaald wanneer aan het gestelde van art.
240bis is voldaan en dat pas uit het verloop van de ingestelde procedure kan blijken of de verzekering al dan niet een recht
heeft op terugbetaling van prestaties; de
verjaring bepaald in art. 106, § 1, eerste
lid, 5°, Z.I.V.-wet loopt slechts wanneer de
verzekeringsinstelling recht heeft op teruggave van de ten laste van de uitkeringsverzekering ten onrechte verleende prestaties.
676
26 juni 1995
10. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(aard, duur, aanvang, einde) - Aanvang
- Rechtsvordering op grand van een aan
het C.M.R.-Verdrag onderworpen vervoer
- Verhaal tussen vervoerders - Opvolgende vervoerder - Ondervervoerder.
De verjaring van het verhaal tussen
vervoerders, dat stoelt op een rechtsvordering waartoe een aan dit verdrag onder

-163worpen vervoer aanleiding geeft, loopt het- verkrijgen, een aangifte, staat of rekening
zij vanaf de rechterlijke einduitspraak tot dient over te leggen, is de vordering tot
vaststelling van de ingevolge de bepalin- teruggave van rechten die gei:nd werden in
gen van het verdrag te betalen schadever- strijd met een rechtstreeks werkende bepagoeding, hetzij, bij gebreke van zulke uitspraak, ling van het E.G.-Verdrag, geen vaste uitvanaf de betaling; die bepaling is enkel gave in de zin van de artt. 68 en 100 van
van toepassing op de verhoudirig tussen het Algemeen Reglement op de Rijksopvolgende wegvervoerders, en kan niet comptabiliteit.
2 november 1995
951
worden ingeroepen door de contractuele
vervoerder die zijn opdracht volledig overdraagt aan een door hem aangestelde onder- SCHORSING
vervoerder. (Art. 39.4 C.M.R.-Verdrag.)
14. - Burgerlijke zaken - Schorsing
30juni 1995
699 - Onoverkomelijke dwaling. ,
Een rechtsdwaling is geen oorzaak van
11. - Burgerlijke zaken - Termijnen
schorsing van de loop van de ve:tjaring
(aard, duur, aanvang, einde) - Duur Vordering tot herstel van schade veroor- wanneer zij onoverkomelijk is. (Art. 2251
zaakt door een contractuele {out - Ter- B.W:; algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwamijn bepaald bij art. 26 V.T.Sv. - Vereiste. ling een rechtvaardigingsgrond oplevert
De bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde vm:ja- wanneer zij onoverkomelijk is.)
20 maart 1995
325
ringstermijn is niet toepasselijk op de
burgerlijke rechtsvordering die berust op
15. - Burgerlijke zaken - Schorsing
een contractuele tekortkoming wanneer - Minderjarigen en onbekwaamverklaarden
het feit dat de contractuele tekortkoming - Uitzonderingen.
uitmaakt, geen misdrijfis. (Art. 26 V.T.Sv.)
De gevallen waarin de ve:tjaring tegen
14 september 1995
785 de minderjarigen en de onbekwaam12. - Burgerlijke zaken - Termijnen verklaarden loopt zijn niet alleen de geval(aard, duur, aanvang, einde)- Aanvang len die in een uitdrukkelijke wettelijke
- Pacht - Eis tot teruggave van te veel bepaling zijn vastgelegd; het is volontvangen pachtgelden- Aanvang van de doende dat de wil van de wetgever om af
te wijken van de regel van de schorsing
verjaringstermijn.
Bij gerechtelijke beeindiging van een van de ve:tjaring volgt uit het voorwerp
pachtovereenkomst ten laste van de pach- ofhet oogmerk van de wet die een bijzonter, wordt laatstgenuemde geacht het gepachte dere ve:tjaring instelt. (Artt. 2252 en 2278
goed te verlaten op de in het vonnis bepaalde B.W:)
1junil995
561
datum van beeindiging; op die datum gaat
de bij art. 5, vierde lid, van art. III Pachtwet bepaalde termijn van ve:tjaring in STUITING
t.a.v. van de eis van de pachter tot terug16. - Burgerlijke zaken - Stuiting gave van de pachtprijs die het wettelijk Erkenning van een recht - Nieuwe verjabedrag overschrijdt.
ringstermijn - Aanvang.
29 september 1995
831
N a stuiting van de ve:tj aring door erken13. - Burgerlijke zaken - Termijnen ning vanwege de schuldenaar van het
(aard, duur, aanvang, einde) - Schuld- recht van de schuldeiser, begint de ve:tjaringstermijn, in beginsel, opnieuw te
vorderingen ten laste van de Staat Vijfjarige verjaring- Vordering tot terug- lopen de dag na de erkenning. (Art. 2248
gave van rechten - Vaste uitgave - Begrip. B.W.)
20 maart 1995
325
Ve:tjaard en voorgoed vervallen ten voor17. - Burgerlijke zaken- Stuitingdele van de Staat zijn de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of regle- Oorzaak van stuiting - Erkenning van
mentaire wijze bepaalde overlegging niet het recht van hem tegen wie de verjaring
is geschied binnen, een termijn van vijf loopt- Begrip- Arbeidsongeval- Overjaar te rekenen vanaf de eerste januari heidspersoneel. Bijzondere regels - Blijvan het begrotingsjaar in de loop waarvan vende invaliditeit- Vergoedingen- Rechtszij zijn ontstaan (art. 1, lid 1, wet 6 februari vordering tot betaling- Minister-Admini1970, thans art. 100 K.B. 17 juli 1991 stratieve gezondheidsdienst.
Het medisch onderzoek van de getrofhoudende coiirdinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit); nu voor andere schuld- fene van een arbeidsongeval in de overheidsvorderingen dan die welke voor de Staat sector dat door deAdministratieve Gezondeen vaste uitgave uitmaken, de belangheb- heidsdienst, zelfs zonder voorbehoud, is
bende, om de betaling van de vordering te verricht, maakt geen erkenning, door de
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minister, uit van het recht van de getroffene op de in geval van blijvende invaliditeit wettelijk verschuldigde vergoedingen
en stuit, derhalve, niet de verjaring van
de vordering tot betaling van die vergoedingen. (Art. 20 wet van 3 juli 1967; art.
70Arbeidsongevallenwetvan 10 april1971;
art. 2248 B.W.; artt: 8 en 9 K.B. van 24
jan. 1969.)
13 november 1995
995 ·
18. - Burgerlijke zaken - Stuiting Oorzaak van stuiting - Erkenning van
het recht van hem tegen wie de verjaring
loopt - Toepassingsgebied - Openbare
orde - Voorwaarden.
De erkenning van het recht van hem
tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar gedaan, stuit de verjaring; gaat
het om een verjaring die de openbare orde
raakt, dan is die regel echter alleen van
toepassing als een uitdrukkelijke bepaling daarin voorziet. (Artt. 6, 2220 en 2248
B.W.)
13 november 1995
1010
19. - Burgerlijke zaken- StuitingOorzaak van stuiting - Erkenning van
het recht van hem tegen wie de verjaring
loopt - Toepassingsgebied - Arbeidsongeval - Vergoedingen - Vordering tot
betaling.
Nu de regels van het gemene recht, art.
2248 B.W. niet uitgezonderd, toepasselijk
zijn verklaard door de artt. 70 Arbeidsongevallenwet en 20, tweede lid, wet van 3 juli
1967 betreffende de schadevergoedingvoor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, houden die
artikelen in dat de verjaring wordt gestuit
wegens de erkenning, door de schuldenaar van de vergoedingen gedaan, van het
recht van de getroffene om, overeenkomstig de wet, vergoeding te verkrijgen van
de schade welke die getroffene beweert te
hebben geleden. (Art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 20, tweede lid, wet van 3 juli
1967; art. 2248 B.W.)
13 november 1995
1010

20. - Burgerlijke zaken - Stuiting Dwangsom - Bevel tot betaling - Verzet
- Gevolgen.
Wanneer een bevel tot betaling de verjaring van de dwangsom stuit, duren de
gevolgen van de stuiting voort tijdens het
gehele geding dat volgt op een verzet dat
tegen dat bevel is ingesteld binnen de
termijn van zes maand. (Art. 1358octies
Ger.W. en 2244 B.W.)
7 december 1995
1096

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING

Algemeen
21. - Strafzaken - Strafvordering Algemeen - Veroordeling- Toetsing door
het Hof- Onmogelijkheid - Vern,ietiging
met verwijzing.
Wanneer het Hof noch uit de vaststellingen van de bestreden beslissing noch
uit de gedingstukken waarop het Hofvermag acht te slaan, kan nagaan of de
strafvordering al dan niet verjaard was,
wordt de veroordelende beslissing vernietigd met verwijzing.
7
3 januari 1995
Termijnen
22. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Sociale zekerheid- Werknemers- Onvolledige aangiften bij de R.S.Z.
- Veroordeling tot bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten - Burgerrechtelijke maatregel.
De beslissing waarbij een werkgever wegens onvolledige aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt veroordeeld om aan die dienst de bij art. 35
Sociale-Zekerheidswet 1969 bepaalde bijdragen; bijdrageopslagen en verwijlinteresten te betalen, is een burgerrechtelijke
maatregel die de met de kennisneming van
de strafvordering belaste strafrechter moet
uitspreken, zelfs als de strafvordering verjaard is, op voorwaarde dat die rechtsvordering v66r de verjaring is ingesteld.
10 mei 1995
462
23. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Verlenging door een nieuwe
wet - Onmiddellijke toepassing.
Krachtens het beginsel volgens hetwelk
een nieuwe wet op de verjaring van de
strafvordering onmiddellijk van toepassing is, is art. 25 wet van 24 dec. 1993
waarbij de verjaringstermijn voor wanbedrijven op vijf jaar wordt gebracht, van
toepassing op de rechtsvorderingen die
v66r de datum van de inwerkingtreding
ervan zijn ontstaan en op die datum nog
niet verjaard waren. (Art. 21 V.T.Sv.)
20 september 1995
803
Schorsing
24. - Strafzaken - Strafvordering Schorsing - Verstekvonnis - Betekening - Schorsing van de verjaring Begrip.
Wanneer een verstekvonnis is betekend
doch niet aan de persoon, wordt, na het
verstrijken van de gewone verzettermijn,
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de verjaringstermijn van de strafvordering geschorst en vervangen door de 'l"erjaringstermijn van de straf; die geschorste
termijn begint pas opnieuw te lopen vanaf
de dag waarop tegen het verstekvonnis
een nadien ontvankelijk verklaard verzet
wordt gedaan. (Art. 24 V.T.Sv.; artt. 151 en
187 Sv.)
24 mei 1995
512
25. - Strafzaken - Strafuordering Schorsing - Verscheidene feiten, samen
behandeld of berecht- Schorsing i.v.m.
een van die feiten - Gevolg t. a. v. de andere
- Vereisten.
De gevolgen van het wettelijk beletsel
dat de verjaring van de strafvordering
betreffende een misdrijf schorst, strekken
zich niet enkel uit tot de andere misdrijven die met het eerste misdrijf de uitvoering zijn van een zelfde opzet en aldus
slechts een enkel misdrijf opleveren, maar
ook tot alle samen behandelde of berechte
misdrijven, die nauw met elkaar verbonden zijn door intrinsieke samenhang. (Art.
24 V.T.Sv.)
13 september 1995
777

zodat verjaring van de strafvordering voor
overtredingen van K.B. 3 april 1953 niet
de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft. Bij verjaring van
de strafvordering is de strafrechter bevoegd
om uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvordering, op voorwaarde envenwel
dat de burgerlijke rechtsvordering te bekwamer tijd werd ingesteld.
21 februari 1995
197
29. - Strafzaken - Strafuordering Burgerlijke vordering voor de strafrechter
- Verjaring van de strafuordering- Gevolg
t.a.v. de tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
De verjaring van de strafvordering en
de vernietiging waartoe zij leidt, heeft
geen invloed op de burgerlijke rechtsvordering die is ingesteld vooraleer de strafvordering door verjaring was vervallen.
(Art. 26 V.T.Sv.)
7 maart 1995
284

Stuiting
26. - Strafzaken - Strafuordering Stuiting - Nieuwe termijn - Aanvang.
De dag waarop de verjaring van de
strafvordering werd gestuit, is begrepen
in de nieuwe verjaringstermijn die
vanaf die dag is beginnen lopen. (Art. 23
V.T.Sv.)
7 maart 1995
284
27. - Strafzaken - Strafuordering Stuiting- Nieuwe termijn - Nieuwe wet
van toepassing.
De "nieuwe termijn van gelijke duur"
die volgens art. 22 V.T.Sv. ingaat in geval
van stuiting van de verjaring, doelt op de
duur van de termijn bepaald in art. 21 van
dezelfde wet, zoals het is gewijzigd bij art.
25 wet van 24 dec. 1993.
20 september 1995
803

Wetgevende verkiezingen - Betwisting
over de geldigheid - Hof van Cassatie
niet bevoegd.
Het Hofvan Cassatie is niet bevoegd om
uitspraak te doen over een verzoek betreffende de geldigheid van wetgevende verkiezingen. (Art. 48 Gw.; art. 231 Kieswetboek.)
18 oktober 1995
893

Burgerlijke vordering voor de strafrechter
28. - Strafzaken - Strafuordering Burgerlijke vordering voor de strafrechter
- Douane en accijnzen - Slijterijen van
gegiste dranken - Vergunningsrecht Overtreding - Verjaring van de strafuordering - Burgerlijke rechtsvordering Ontdoken rechten - Bevoegdheid van de
strafrechter.
De rechtsvordering tot betaling van de
ontdoken rechten inzake douane en accijnzen verjaart door verloop van dertig jaar,

1. - Algemeen-Collectiefmisdrijfwegens
eenheid van opzet - Toepassing van de
zwaarste straf- Overtreding van de wet
op de verdovende middelen - Bijzondere
regeling inzake uitstel en opschorting.
De bijzondere regeling inzake uitstel en
opschorting vervat in art. 9 wet 9 juli 1975
tot wijziging van de wet 24 feb. 1921, is
niet van toepassing, wanneer de rechter
beslist dat verschillende misdrijven, waaronder een i.v.m. verdovende middelen, wegens
het bestaan van eenheid van opzet een
collectiefmisdrijfvormen en hij krachtens

VERKIEZINGEN

VEROORDELING MET UITSTEL EN Qp.
SCHORTING VAN DE VEROORDELING
ALGEMEEN
GEWOON UITSTEL
GEWONE OPSCHORTING

ALGEMEEN

-
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art. 6S Sw. eeil zwaardere straf oplegt dan
die welke inzake verdovende middelen is
bepaald.
S april 199S
378

GEWOON UITSTEL
2. - Gewoon uitstel - Redengeving.
Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande behoeft de rechter de redenen waarom
hij geen uitstel verleent voor de door hem
uitgesproken straf, niet aan te geven. (Artt.
19S Sv., 8 Probatiewet.)
3
3 januari 199S
3. - Gewoon uitstel- Duur- Onwettigheid - Vernietiging - Omvang.
Nu het uitstel van de tenuitvoerlegging
van de straf een bestanddeel is van de
straf, heeft de onwettigheid van de beslissing in verband met het uitstel de vernietiging van de gehele veroordeling op de
strafvordering tot gevolg. (Art. 8 Probatiewet.)
20 juni 199S
64 7

GEWONE OPSCHORTING
4. - Gewone opschorting - Openbaar
ministerie- Instemming- Hoger beroep.
Het openbaar ministerie en met name
de procureur des Konings behoudt het
recht om hoger beroep in te stellen, ook al
zou hij ter terechtzitting van de correctionele rechtbank ingestemd hebben met de
door de beklaagde gevraagde en door de
rechtbank gelaste opschorting van de uitspraak. (Artt. 202 Sv. en 3 Probatiewet.)
S07
23 mei 199S
5. - Gewone opschorting - Instemming van de verdachte - Essentiele vereiste.
De instemming van de verdachte is voor
de rechter een essentiele vereiste om wettig de opschorting van de uitspraak van
de veroordeling te kunnen gelasten. (Artt.
1 en 3 Probatiewet.)
SS2
31 mei 199S

VERVOER
PERSONENVERVOER
GOEDERENVERVOER
Landvervoer, wegvervoer

PERSONENVERVOER
1. - Personenvervoer - Spoorweg Vermoeden van aansprakelijkheid- Begrip.
Het op de spoorwegvervoerder rustend
vermoeden van aansprakelijkheid voor de

aan reizigers overkomen ongevallen, houdt
niet in dat de verklaringen van de vervoerder of van zijn aangestelden of beambten
niet in aanmerking kunnen komen bij de
beoordeling van het bestaan van een door
de vervoerder aangevoerde vreemde oorzaak waardoor hij van aansprakelijkheid wordt vrijgesteld. [Art. 4 Vervoerwet; art. 26, § 1, eerste lid, Verdrag 9 mei
1980 betreffende het internationaal
spoorwegvervoer (C.O.T.I.F.), met, als
bijvoegsel A, de uniforme regelen
(C.I.V.).]
16
S januari 199S

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER, WEGVERVOER
2. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer - Wegvervoer - Aansprakelijkheid van de vervoerder- Opzet- Met
opzet gelijkgestelde schuld.
Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat
de rechter onderzoekt of een niet opzettelijke fout aan de vervoerder het recht
ontneemt om zich te beroepen OJ> de beperking van zijn aansprakelijkheid. (Art. 29.1
C.M.R.-Verdrag.)
93
27 januari 199S
3. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer - Wegvervoer - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Opzet Begrip.
De omstandigheid dat een vervoerder
wetens en willens een fout begaat en
behoort te weten dat zijn fout waarschijnlijk schade zal veroorzaken, impliceert
niet dat hij met opzet handelt in de zin
van art. 29.1 C.M.R.-Verdrag. (Art. 29.1
C.M.R.-Verdrag.)
93
27 januari 199S
4. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer- Sociale zekerheid- Wettig-·
heid.
De Koning is met art. 3, so, K.B. 28 nov.
1969 tot uitvoering van de SocialeZekerheidswet dat, onder bepaalde voorwaarden, de toepassing van voormelde
wet uitbreidt tot de personen die vervoer
van goederen verrichten dat hun door een
onderneming opgedragen wordt, de bevoegdheden niet te buiten gegaan die hem zijn
toegekend bij art. 2, § 1, 1 o, van die wet.
(Art. 3, so, K.B. 28 nov. 1969.)
375
5 april 1995
5. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer- Wegvervoer- VervoerderBorgtocht - Gewaarborgde schuldvordering - Levering van brandstof

-
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De borgtocht, krachtens art. 37 K.B. 5
sept. 1978 gesteld door een ondernemer
van goederenvervoer over de weg, dient
niet tot waarborg van alle vorderingen
van derden tegen die vervoerondernemer,
maar enkel van de schuldvorderingen die
in rechtstreeks verband staan met een
vervoer van zaken verricht hetzij voor een
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd
voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de levering van brandstof aan de
vervoerder geen dergelijke schuldvordering doet ontstaan. (Art. 38, § 1, K.B. 5
sept. 1978.)
439
28 april 1995
6. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer - Wegverwoer - C.M.R.Verdrag - Vervoercontract - Opvolgende
vervoerder - Begrip':'-"'
Opvolgende vervoerder in de zin van
hoofdstuk IV van het C.M.R.-Verdrag is
niet de vervoeder aan wie de eerste vervoerder, die de volledige opdracht ontvangt, het vervoer in globo en onmiddellijk
doorgeeft. (Artt. 34 tot 40 C.M.R.Verdrag.)
30juni 1995
699
7. - Goederenvervoer - Landvervoer,
wegvervoer - Wegvervoer - C.M.R.Verdrag - Rechtsvordering op grand van
een aan dit verdrag onderworpen vervoer
- Verhaal tussen vervoerders- Verjaringstermijn - Aanvang - Opvolgende vervoerder - Ondervervoerder.
De verjaring van het verhaal tussen
vervoerders, dat stoelt op een rechtsvordering waartoe een aan dit verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, loopt hetzij
vanaf de rechterlijke einduitspraak tot
vaststelling van de ingevolge de bepalingen van het verdrag te betalen schadevergoeding, hetzij, bij gebreke van zulke uitspraak; vanaf de betaling; die bepaling is
enkel van toepassing op de verhouding
tussen opvolgende wegvervoerders, en kan
niet worden ingeroepen door de contractuele vervoerder die zijn opdracht volledig
overdraagt aan een door hem aangestelde
ondervervoerder. (Art. 39.4 C.M.R.Verdrag.)
30 juni 1995
699

VERWIJZING NA CASSATIE
STRAFZAKEN

STRAFZAKEN
1. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling- Verjaring- Toetsing door

het Hof- Onmogelijkheid - Vernietiging
met verwijzing.
Wanneer het Hof noch uit de vaststellingen van de bestreden beslissing noch
uit de gedingstukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kan nagaan of de
strafvordering al dan niet verjaard was,
wordt de veroordelende beslissing vernietigd met verwijzing.
7
3 januari 1995
2. - Strafzaken - Vernietiging van een
arrest van het hofvan beroep wegens onbevoegdheid - Uitbreiding van de vernietiging - Beschikking tot verwijzing Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer het Hof in strafzaken wegens
onbevoegdheid een arrest vernietigt en
hetgeen eraan is voorafgegaan met inbegrip van de beschikking tot verwijzing,
verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling. (Artt. 427 en 429
Sv.)
144
7 februari 1995
3. - Strafzaken - Strafvordering Cassatieberoep van de veroordeelde- Vernietiging - Verwijzing - Verwijzingsrechter - Bevoegdheden - Straf- Verzwaring.
Wanneer in strafzaken vernietiging wordt
uitgesproken op het enkele cassatieberoep
van de veroordeelde en de zaak naar een
andere rechter verwezen wordt, heeft deze
rechter dezelfde bevoegdheid als de rechter wiens beslissing werd vernietigd; hij
kan derhalve elke straf uitspreken die
deze rechter wettelijk had kunnen uitspreken en de uitgesproken straf verzwaren.
(Art 427 Sv.)
11 oktober 1995
869

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE
STRAFZAKEN

STRAFZAKEN
1. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking van
de zaak aan een rechtscollege - Rechtscollege dat uitspraak gedaan heeft over of nog
geen kennis genomen heeft van de zaak.
In strafzaken is het verzoekschrift tot
onttrekking van de zaak aan de rechter,
wegens gewettigde verdenking, en tot verwijzing ervan naar een andere rechtbank
niet ontvankelijk, wanneer het gerecht
waaraan het verzoekschrift de zaak wil
doen onttrekken, over de zaak reeds heeft

-
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beslist of wanneer die zaak nog niet bij
dat gerecht aanhangig is. (Art. 542 Sv.)
4 januari 1995
11
2. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onttrekking -Arrest van het Hof
- Verzet - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Niet ontvankelijk is het verzet tegen
een arrest van het Hof waarbij de zaak
aan een onderzoeksrechter onttrokken en
naar de onderzoeksrechter van een ander
arrondissement verwezen wordt op grond
van gewettigde verdenking, wanneer de
verzetdoende partij geen burgerlijke partij, verdachte, beklaagde of beschuldigde
is. (Artt. 533, 548 en 549 Sv.)
12 april 1995
408
3. - Strafzaken- Rechter in de jeugdrechtbank - Gewettigde verdenking Onttrekking - Verzoekschrift - Aard.
Een verzoekschrift tot onttrekking van
de zaak aan een rechter in de jeugdrechtbank is, ook al wordt het "verzoekschrift tot onttrekking wegens gewettigde
verdenking" genoemd, geen vordering
tot verwijzing van een jeugdrechtbank
naar e~n andere jeugdrechtbank; het kan
eventueel een grond tot wraking opleveren. (Artt. 542 e.v. Sv.; artt. 828 e.v.
Ger.W.)
13 december 1995
1116

VERZEKERING
ALGEMEEN
LANDVERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING

ALGEMEEN
1. - Algemeen--'- Rechtsv01:dering voortvloeiend uit een verzekeringspolis - Begrip
- Prive-leven - Ongeval - Risico's Personeel - Werkgever - Arbeidsovereenkomst - Werknemer - Derdenbeding.
De rechtsvordering van een werknemer
tegen zijn werkgever tot het geven van de
dekking uit een door de werkgever gesloten verzekeringsovereenkomst waarbij
laatstgenoemde leden van zijn personeel
verzekert tegen ongevallen die hun tijdens hun prive-leven kunnen overkomen,
is geen rechtsvordering die voortvloeit uit
een verzeke ringspolis, in de zin van art.
32, eerste lid, Verzekeringswet, wanneer
die verzekeringsovereenkomst ieder beding
ten behoeve van derden uitsluit. (Art. 32,
eerste lid, Verzekeringswet.)
135
6 februari 1995

2. - Algemeen - Verzekeringsondernemingen - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Ziekte- en invaliditeitsverzekering- Eigen recht van terugvordering
van verleende prestaties - Kenmerk.
De verzekeringsinstelling die haar eigen
recht van terugvordering van verleende
prestaties uitoefent, krachtens art. 76quater, § 2, zesde lid, Z.I.V.-wet, tegenover het
Gemeenschappelijk ·Motorwaarborgfonds
in de gevallen bedoeld bij art. 50 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
op de verzekeringsondernemingen, komt
niet in de plaats van de rechthebbende;
dit eigen recht heeft niet het subrogatoir
kenmerk bepaald in art. 76quater, § 2,
vierde lid, Z.I.V.-wet.
11 september 1995
762

LANDVERZEKERING
Landverzekering- Verzekerde Recht op betaling - Bewijslast.
De verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een
betaling, moet niet enkel de schade
bewijzen, maar ook de gebeurtenis die
daartoe aanleiding heeft gegeven, en aantonen dat het verzekeringscontract wel
degelijk in dat schadegeval voorziet en het
niet uitsluit. (Art. 1315 B.W.; art. 870
Ger.W.)
5 januari 1995
19
4. - Landverzekering - Grove {out
van de verzekerde - Individuele verzekeringsovereenkomst met gewaarborgde
vergoeding - Wettelijkheid.
Niet strijdig met de openbare orde is de
bepaling van de individuele verzekeringsovereenkomst waarbij, met verwijzing naar
de arbeidsongevallenwetgeving, de gevallen waarin het ongeval aan de grove fout
van de getroffene te wijten is, niet van
dekking worden uitgesloten. (Art. 16 Verzekeringswet.)
124
2 februari 1995
5. - Landverzekering - Uitsluitende
{out van het slachtoffer - Schade bij
repercussie geleden door de rechthebbenden - Verplichtingen van de W.A.M.verzekeraar.
Wanneer de veroorzaker van een ongeval aan de gevolgen van dat ongeval is
overleden, kunnen diens rechthebbenden
van de W.A.M.-verzekeraar geen vergoeding eisen van de begrafeniskosten en van
de materiele of morele schade die zij bij
repercussie hebben geleden. (Artt. 1382,
1383 B.W.)
2 maart 1995
255
3. -

-r,::-___ _
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6. - Landverzekering - Omvang van
10. - WA.M.-verzekering-Minderjade dekking - .Grove {out van de verze- rige ofonbekwaamverklaarde getroffen door
kerde - Aangestelde tevens verzekerde.
een ongeval - Rechtsvordering tegen de
De regel dat geen verlies of schade, verzekeraar van de aansprakelijke - Ververoorzaakt door de daad of door de grove ,jaring- Schorsing.
Met afWijking van de in artikel 2252
fout van de verzekerde, ten laste van de
verzekeraar is, geldt niet ten aanzien van B.W. vervatte regel kan de driejarige verde verzekeringsnemer-verzekerde als de jaring, die bij art. 10 W.A.M.-wet is ingegrove fout is begaan door zijn aangestelde, steld, worden tegengeworpen aan de rechtsook al is die eveneens verzekerde. (Art. 16 vordering die een door een ongeval getroffen minderjarige of onbekwaamverklaarde
Verzekeringswet 1874)
624 tegen de verzekeraar van de burger16 juni 1995
rechtelijke aansprakelijkheid van de dader
7. - Landverzekering-Brand-Aan- van het ongeval heeft ingesteld.
sprakelijkheid van de huurder- Dekking
1juni1995
561
van de verzekeraar.
11.WAM-verzekering-Art.
3,
tweede
De verbintenis van de verzekeraar om
de huurder te dekken tegen de gevolgen lid, WA.M. -wet- Personen vervoerd onder
van zijn aansprakelijkheid inzake brand welke titel oak - Begrip.
De bestuurder van het motorrijtuig dat
ontstaat zodra het risico is verwezenlijkt,
zelfs als het bedrag van de schuld pas de schade heeft veroorzaakt kan niet mede
later gerechtelijk wordt bepaald. (Art. 1733 worden begrepen onder "de personen die,
onder welke titel ook, worden vervoerd"
B.W.)
27 oktober 1995
927 wier schade op grond van art. 3, tweede
lid, W.A.M.-wet door de verzekering moet
8.- Landverzekering'-Brand-Aan- worden gedekt.
sprakelijkheid van de huurder - Dekking
22juni1995
653
van de verzekeraar- Geldschuld- Mora12. - WA.M.-verzekering-Schade ver~
toire interesten - Aanvang.
oorzaakt door een niet gei:dentificeerd of
In geval van brand, zijn de schuldvor- niet verzekerd voertuig - Benadeelde in
dering van de aansprakelijke huurder tegen het genot van de ziekte- en invaliditeitszijn verzekeraar en die welke de eigenaar verzekering - Eigen rechtsvordering van
krachtens een rechtstreekse vordering kan de verzekeringsinstelling tegenover het
instellen tegen de verzekeraar van zijn Gemeenschappelijk Motorwaarborgfondshuurder geen schadevergoedingsvorde- Aansprakelijkheid verdeeld tussen de benaringen; zij betreffen geldsommen, zodat de deelde en een derde.
verzekeraar tot betaling · van moratoire
Wanneer de aansprakelijkheid voor een
interesten kan worden veroordeeld van de
dag af waarop de tegen hem gerichte ongeval wordt verdeeld tussen de door het
vordering tot vrijwaring is ingesteld. (Art. ongeval benadeelde persoon en een derde
die een niet gei:dentificeerd of niet verze1153 B.W.)
kerd
voertuig bestuurde, is het eigen recht,
27 oktober 1995
927
waarover de Z.I.V.-instelling krachtens art.
76quater Z.I.V.-wet tegenover het GemeenW.A.M.-VERZEKERING
schappelijk Motorwaarborgfonds beschikt,
9. - · W.A.M.-verzekering - Vergoe- beperkt, enerzijds, tot het bedrag van de
dingsverplichting - Gemeenschappelijk door de verzekeringinstelling aan de benadeelde verleende prestaties, anderzijds,
Motorwaarborgfonds - Toevallig feit tot het maximumbedrag van de schadeVereisten.
loosstellingwaartoe de derde, die de schade
De vergoedingsverplichting van het heeft veroorzaakt, jegens het slachtoffer
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, gehouden is inzake vergoeding van de
overeenkomstig art. 50, § 1, 2", wet 9 juli geldelijke lichamelijke schade.
1975 betreffende de controle derverzekerings29 september 1995
836
ondememingen, vereist dat geen enkele
WA.M.-verzekeringMaatschap13.
toegelaten verzekeringsonderneming tot
de genoemde vergoeding verplicht is, o.m. pelijke dienstverlening - Kosten van de
omdat de bestuurder van het voertuig dat maatschappelijke dienstverlening - Verhet ongeval heeft veroorzaakt vrijuit gaat haal- Rechtsvordering van het 0. C.M. W:
om reden van een toevallig feit, maar niet - Rechtsvordering tegen de verzekeraar
omdat de vaststelling van de aansprake- - Benadeelde - Begrip.
lijkheid onmogelijk is.
Wanneer het openbaar centrum voor
150 maatschappelijk welzijn, krachtens een
8 februari 1995
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eigen recht, de kosten van de maatschappelijke dienstverlening verhaalt op
"degenen die aansprakelijk zijn voor de
verwonding of ziekte die het verstrekken
van de hulpverlening noodzakelijk heeft
gemaakt", is het geen benadeelde
in de zin van art. 1 W.A.M.-wet. (Art. 98,
§ 2, O.C.M.W.-wet; art. 1 W.A.M.-wet
1956.)
11 oktober 1995
871
14. - W.AM.-verzekering-Maatschappelijke dienstverlening - Kosten van cfe
maatschappelijke dienstverlening - Verhaal- Rechtsvordering van het 0. C.M. W.
- Rechtsvordering tegen de verzekeraar
- Ontvankelijkheid.
Het eigen recht van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn om de kosten van de maatschappelijke dienstverlening te verhalen op "degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte
die het verstrekken van de hulpverlening
noodzakelijk heeft gemaakt" wordt door
de wet aan die centra enkel toegekend ten
laste van degenen die"aansprakelijk" zijn;
het openbaar centrum vobr maatschappelijk welzijn kan derhalve geen enkele rechtsvordering tegen de verzekeraar wettelijk
gronden op dat recht. (Art. 98, § 2, O.C.M.W.wet; artt. 1, 6 en 9 W.A.M.-wet 1956; artt.
1, 12 en 14 W.A.M.-wet.)
11 oktober 1995
871
15. - W.A.M.-verzekering- Maatschappelijke dienstverlening - Kosten van de
maatschappelijke dienstverlening - Verhaal- Rechtsvordering van het 0. C.M. W.
- Rechtsvordering tegen de verzekeraar
- Niet-ontvankelijkheid - Verzekeringsovereenkomst - Gevolg.
Niet ontvankelijk, bij gemis aan belang,
is de door de W.A.M.-verzekeraar van de
beklaagde ingestelde oproeping van de
beklaagde tot bindendverklaring van het
arrest, wanneer die beklaagde, eiser in
cassatie, het bestreden arrest waarbij hij
veroordeeld wordt tot terugbetaling van
de kosten van de maatschappelijke dienstverlening aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn bekritiseert op
grand dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het eigen recht om die
kosten te verhalen enkel kunnen uitoefenen tegen de "aansprakelijke" en dat derhalve die centra geen rechtsvordering tegen
de verzekeraar van de "aansprakelijke"
kunnen gronden op dat eigen recht; de
niet-ontvankelijkheid van die rechtsvordering heeft immers geen invloed op de
uitvoering van de overeenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprake-

lijkheid inzake motorrijtuigen van de aansprakelijk verklaarde beklaagde. (Artt. 17
en 18 Ger.W.; art. 98, § 2, O.C.M.W.-wet;
art. 2, § 1, W.A.M.-wet 1956; art. 2, § 1,
W.A.M.-wet.)
11 oktober 1995
871
16. - W.A.M.-verzekering
Datum
waarop de verzekering ingaat t.o.v. derden
- · Overeenkomst tussen verzekeraar en
verzekerde om de inwerkingtreding van de
polis uit te stellen - Gevolg.
De verzekeraar die op een aanvraag om
inschrijving van een motorvoertuig zijn
zegel en handtekening aanbrengt en die
aanvraag naar de Dienst voor de lnschrijving van de Voertuigen zendt, gaat tegenover derden de verbintenis aan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het
betreffende voertuig aanleiding kan geven,
te dekken vanaf de datum waarop hij die
aanvraag naar voornoemde dienst ver- zendt, ongeacht het feit dat de verzekeraar en de verzekerde onderling overeenkomen d_at de verzekeringsovereenkomst
op een latere datum uitwerking zal hebben. (Art. 25bis K.B. 31 dec. 1953.)
6 november 1995
969
17. - W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Materiele
schade- Toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat - Toevallig feit Begrip.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is verplicht de door een motorrijtuig
veroorzaakte materiele schade te vergoeden, wanneer geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden v~ een toevallig feit
waardoor de bestuurder van het voertuig
dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit
gaat; het toevallig feit moet worden beoordeeld aan de zijde van de bestuurder van
het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt. (Art. 50, § 1, 2°, wet. 9 juli 1975;
art. 19, § 1, K.B. 16 dec. 1981.)
30 november 1995
1062
18. - W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Vordering
van de beklaagde tot gedwongen tussenkomst - Burgerlijke rechtsvordering van
de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte schade Ontvankelijkheid.
De mogelijkheid tot tussenkomst van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds overeenkomstig artikel50, § 4, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975 is geconditioneerd door de regelmatige aanhan-
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gigmaking bij de strafrechter van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding,
wat veronderstelt dat de vordering bij de
aanhangigmakingvoor de strafrechter stoelt
op een regelmatig te zijner beoordeling
voorgelegd misdrijften laste van een bepaalde
beklaagde. [Art. 50,§ 4 (thans 80), Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
19 december 1995
1143
19. - WA.M. -verzekering - Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Vordering
van de beklaagde tot gedwongen tussenkomst - Burgerlijke rechtsvordering van
de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte schade Ontvankelijkheid.
De vordering tot schadevergoeding van
de beklaagde in een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst die hij aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft
betekend, die hij grondt op het onbekend
gebleven zijn van het voertuig dat de
schade heeft veroorzaakt, op toeval of
overmacht, waardoor hij van alle aansprakelijkheid voor het ongeval wordt vrijgesteld, is geen regelmatig bij het strafgerecht
aanhangig gemaakte "burgerlijke vordering tot vergoeding van door een motorrijtuig veroorzaakte schade" en mitsdien niet
ontvankelijk.
1143
19 december 1995

VERZET
1. - Faillissement - Ambtshalve faillietverklaring - Gevolgen van het verzet.
Het verzet tegen het vonnis van faillietverklaring heeft niet tot gevolg dat dit
vonnis vervalt, zodat, in zoverre het verzet ongegrond wordt verklaard, de oorspronkelijke beslissing wordt gehandhaafd
met inbegrip van de nietigheden waardoor zij is aangetast. (Art. 473 Faillissementswet.)
153
9 februari 1995
2. - Strafzaken - Ongedaan verzetEerstkomende terechtzitting - Uitspraak
op latere datum.
De uitspraak over het ongedaan verklaren van het verzet wegens de nietverschijning van de opposant kan geldig
gebeuren op een latere zitting dan de
eerstkomende terechtzitting na het verstrijken van de in art. 208 Sv., tweede lid,
bepaalde termijn.
28 februari 1995
242
3. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Termijn - Verstekbeslissing
- Betekening op verzoek van het openbaar
ministerie.

Het O.M. is bevoegd om een vonnis of
arrest, dat door een strafgerecht bij de
uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering ten aanzien van de beklaagde bij
verstek gewezen werd, aan laatstgenoemde te doen betekenen; die op verzoek
van het O.M. gedane betekening doet de
termijn ingaan waarover de beklaagde
beschikt om verzet te doen tegen de betekende rechterlijke beslissing. (Artt. 187
en 208 Sw.)
15 maart 1995
305
4. - Strafzaken - Verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Gewettigde
verdenking - Onttrekking - Arrest van
het Hof- Verzet - Ontvankelijkheid Voorwaarde.
Niet ontvankelijk is het verzet tegen
een arrest van het Hof waarbij de zaak
aan een onderzoeksrechter onttrokken en
naar de onderzoeksrechter van een ander
arrondissement verwezen wordt op grond
van gewettigde verdenking, wanneer de
verzetdoende partij geen burgerlijke partij, verdachte, beklaagde of beschuldigde
is. (Artt. 533, 548 en 549 Sv.)
408
12 april 1995
5. - Strafzaken - Buitengewone termijn van verzet - Verjaring van de straf
- Belang van de verzetdoende veroordeelde.
Ook wanneer de bij verstek veroordeelde, van wie blijkt dat hij geen kennis
heeft gekregen van de betekening van het
verstekvonnis, beweert be1ang te hebben
bij het aantekenen van verzet, is dat verzet niet meer ontvankelijk nadat de termijnen van verjaring van de straf zijn
verstreken. (Art. 187, tweede lid, Sv.)
9 mei 1995
459
6. - Strafzaken- Ongedaanverklaring
- Draagwijdte
Wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard wegens niet-verschijning van de
opposant op de eerste dienstige terechtzitting, blijft de bij verstek genomen beslissing bestaan. (Artt, 187, laatste lid, 188,
tweede lid, 202, 5°, en 203, § 1, Sv.).
566
6 juni 1995
7. - Strafzaken - Vonnis bij verstek
- Geen hager beroep O.M. - Verzet van
de beklaagde - Vonnis op 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
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het op verzet van de beklaagde gewezen
vonnis, de toestand van de beklaagde t.o.v.
het verstekvonnis niet verzwaren. (Artt.
187, 188, 202 en 203 Sv.)
12 september 1995
771
8. - Strafzaken - Vonnis bij verstek
- Geen hager beroep O.M. - Verzet van
de beklaagde - Vrijwillige verschijning
voor aanvullende telastlegging - 1kroordeling - Hoger beroep O.M. en van de
beklaagde - Beslissing over dat hager
beroep - Verzwaring van de toestand van
de beklaagde.
De regelluidens welke de appelrechter
op het hoger beroep van het O.M. en van
de beklaagde tegen het op verzet van de
beklaagde gewezen vonnis de toestand
van de beklaagde niet mag verzwaren
wanneer het O.M. niet in hoger beroep is
gekomen tegen het verstekvonnis, geldt
niet bij veroordeling uit hoofde van een
aanvullende telastlegging waarvoor de beklaagde tijdens de rechtspleging op verzet
in eerste aanleg vrijwillig is verschenen.
(Artt. 147, 187, 188, 202 en 203 Sv.)
12 september 1995
775
9. - Vennootschap onder firma- Faillissement - 1krzet van de vennoten Ontvankelijkheid - Voorwaarde'n.
Wanneer de rechtbank van koophandel
het faillissement van een vennootschap
onder firma heeft uitgesproken en de vennoten persoonlijk failliet heeft verklaard,
de vennootschap tegen die beslissing geen
rechtsmiddel heeft aangewend en de vennoten hun rechtsmiddelen niet tegen de
vennootschap hebben gericht noch tegen
de beslissing tot faillietverklaring van de
vennootschap, zijn de rechtsmiddelen van
de vennoten tegen het vonnis van faillietverklaring niet ontvankelijk, op grond dat
een gelijktijdige tenuitvoerlegging van de
faillietverklaring van de vennootschap en
van een beslissing tot intrekking van de
faillietverklaring van de vennoten onmogelijk is. (Art. 1053 Ger.W.)
15 december 1995
1129

VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Allerlei
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
I. - Algemeen - Nietigheid van het
beroepen vonnis - Appelrechter die zijn
beslissing op eigen gronden steunt - Uitwerkingen.
Wanneer de appelrechter het beroepen
vonnis bevestigt doch zijn beslissing op
eigen gronden steunt en de opsomming
van de toepasselijke wetsbepalingen aanvult, neemt hij de nietigheid niet over van
het beroepen vonnis waarin sommige van
die bepalingen ontbreken. (Art. 163 Sv.)
20 september 1995
804

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

2. - Burgerlijke zaken - Algemeen Beslissing alvorens recht te doen- Begrip.
De beslissing die aan een partij enkel
beveelt het afschrift van haar ingediende
klacht met burgerlijke-partijstelling over
te leggen opdat kan worden onderzocht of
de inhoud van die klacht concreet moet
leiden tot toepassing van art. 4 V.T.Sv., is
een beslissing alvorens recht te doen, zodat
de v66r de eindbeslissing daartegen ingestelde voorziening niet ontvankelijk is.
265
3 maart 1995
3. - Burgerlijke zaken - Algemeen Partijen - 1krmelding - Woonplaats Rechtspersoon.
In de zin van art. 780, eerste lid, 2·,
Ger.W., is de woonplaats van een partij,
die een rechtspersoon is, haar maatschappelijke zetel. (Art. 780, eerste lid, 2°, Ger.W.)
29 mei 1995
522
4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Vonnis van de appelrechters - Partijen Woonplaats - Maatschappelijke zetel Brussel - Taalgebruik - Gerechtszaken.
In burgerlijke zaken moet het vonnis
van de appelrechters in de taal van de
rechtspleging het adres vermelden waar
de partijen hun woonplaats ofmaatschappelijke zetel hebben gevestigd, wanneer
die in een gemeente van de Brusselse
agglomeratie gelegen is en de rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt
voortgezet. (Art. 780, eerste lid, 2°, Ger.W.;
artt. 4, § 1, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste
lid, Taalwet Gerechtszaken.)
29 mei 1995
522
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen Conclusie - Mededeling - Termijn Begrip.
Het feit dat de partijen, op grond van de
artt. 747, § 2, 1042 en 1064, eerste lid,
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Ger.W., samen een aanpassing van de §§ 1 en 2, Ger. W. - Verzoekende partij termijnen om conclusie te nemen hebben Vraag van verwijzing naar rol op rechtsgevraagd en verkregen, impliceert in de dag- Geen voorafgaand verzoek- Gevolg.
regel dat zij het eens waren om af te zien
De rechter kan op de rechtsdag, uitvan de toepassing van de artt. 1066, inzon- spraak doende over een desbetreffend verderheid tweede lid, 1", en 740 in fine van zoek van de partij die de toepassing van
hetzelfde wetboek. (Artt. 740, 747, § 2, art. 751 Ger. W. heeft gevraagd, weigeren .
1042, 1064, eerste lid, en 1066 Ger.W.)
de zaak naar de rol te verwijzen, wanneer
575 hij vaststelt dat deze partij niet uiterlijk
8 juni 1995
tien dagen v66r de rechtsdag om die ver6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Stukken -Mededeling- Termijn- Begrip. wijzing heeft verzocht. (Art. 751, § 2,
lid, Ger.W.)
Het feit dat de partijen, op grond van de tweede
18 december 1995
1139
artt. 747, § 2, 1042 en 1064, eerste lid,
Ger.W., samen een aanpassing van de ALLERLEI
termijnen om conclusie te nemen hebben
11. - Burgerlijke zaken - Allerlei gevraagd en verkregen, impliceert in de
regel dat zij het eens waren om af te zien Buitenlandse beslissing - Uitvoerbaarvan de toepassing van de artt. 1066, inzon- verklaring - Geen verdrag - Vereisten.
derheid tweede lid, 1°, en 740 in fine van
Bij ontstentenis van verdrag tussen Belhetzelfde wetboek. (Artt. 740, 747, § 2, gie en het land waar de beslissing is
gewezen, moet de bevoegde Belgische rech1042, 1064, eerste lid, en 1066 Ger.W.)
8 juni 1995
575 ter, behalve het geschil zelf, onderzoeken
alle in artikel 570, tweede lid, Ger.W.
7. - Burgerlijke zaken -Algemeen- of
gestelde vereisten voor de uitvoerbaarVerstek - Afwijzing van de vordering verklaring van die beslissing in Belgie
Heropening van de debatten.
zijn vervuld, inzonderheid ofhet recht van
Wanneer de rechter bij verstek van de verdediging, zoals dat in het Belgisch recht
gedaagde een zaak behandelt en uit- wordt opgevat, voor het vreemde gerecht
spraak doet enkel op grond van de gege- is geeerbiedigd. (Art. 570, tweede lid, 2°,
vens die aan zijn oordeel zijn onderworpen, Ger.W.)
is hij niet verplicht ambtshalve de her15
5 januari 1995
opening van het debat te bevelen vooral12. - Burgerlijke zaken - Allerlei eer hij de vordering afwijst. (Artt. 77 4 en
Vonnis in eerste aanleg - Voorlopige ten802 Ger.W.)
23 juni 1995
659 uitvoerlegging -Hoger beroep - Hervorming ofvernietiging- Schade- Vergoeding.
8. - Burgerlijke zaken - Algemeen De partij die een vonnis doet uitvoeren
Gezag van gewijsde - Eindvonnis over waarvan
de rechter in eerste aanleg de
geschilpunt - Nieuwe beslissing.
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegeDe rechter die uitspraak doet over een staan, dient, bij gehele of gedeeltelijke
geschilpunt dat bij hem niet meer aanhan- · hervorming of vernietiging ervan in hoger
gig is omdat hij vroeger in dezelfde zaak beroep, hoven de teruggave van hetgeen
en tussen dezelfde partijen erover uit- zij ingevolge de hervormde of vernietigde
spraak heeft gedaan, miskent niet het beslissing heeft ontvangen, de schade te
gezag van gewijsde van het vorige vonnis, vergoeden die door de enkele tenuitvoermaar doet uitspraak over een geschilpunt legging is ontstaan, zonder dat daartoe is
waarover hij zijn rechtsmacht al volledig vereist dat bij die tenuitvoerlegging enige
heeft uitgeoefend. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.) kwade trouw of fout aanwezig was. (Art.
21 september 1995
805 1398, tweede lid, Ger.W.)
7 april 1995
383
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen Afstand van geding - Hervatting van
13. - Burgerlijke zaken - Allerlei geding door rechtsopvolger - Gevolg.
Buitenlandse rechtbank- Regelmatig geweWanneer een partij afstand doet van het zen vonnis - Buitenlandse beslissing geding maar dat geding op een later tijd- Staat· van de personen - Gevolgen stip wordt hervat door een rechtsopvolger, Gevolgen in Belgie - Regel - Uitzondeheeft die hervatting van geding geen invloed ringen.
op de gedane afstand, als die afstand
De regelmatig gewezen vonnissen vim
nadien wordt aangenomen. (Art. 826 Ger.W.) een buitenlandse rechtbank betreffende
23 november 1995
1031 de staat van de personen, zelfs van Belgische
10. - Burgerlijke zaken - Algemeen nationaliteit, hebben in Belgie gevolg, zon- Rechtsdag - Verdaging - Artikel 751, der enige uitvoerbaarverklaring, behalve
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van tenuitvoerlegging op de goederen of
van dwang op de personen. (Art. 570
Ger.W.)
11 december 1995
1101
14. - Burgerlijke zaken - Allerlei Buitenlandse rechtbank - Buitenlandse
beslissing - Staat van de personen Regelmatig gewezen vonnis - Begrip Voorwaarden - Voorwaarden in Belgie.
De vonnissen van een buitenlandse rechtbank betre:ffende de staat van de personen
worden in Belgie slechts voor regelmatig
gewezen gehouden, indien zij voldoen aan
de voorwaarden van art. 570 Ger.W. (Art.
570 Ger.W.)
11 december 1995
1101

15. - Burgerlijke zaken - Allerlei Buitenlandse rechtbank - Buitenlandse
beslissing - Staat van de personen Regelmatig gewezen vonnis - Begrip Voorwaarden - Voorwaarden in Belgie Recht van verdediging.
De vonnissen van een buitenlandse rechtbank betre:ffende de staat van de personen, worden in Belgie slechts voor regelmatig
gewezen gehouden, indien zij voldoen aan
de voorwaarden van art. 570 Ger.W.; een
van die voorwaarden is de eerbiediging
van het recht van verdediging. (Art. 570,
tweede lid, Ger.W.)
11 december 1995
1101
16. - Burgerlijke zaken - Allerlei Marokkaanse beslissing - Echtgenoten
van Marokkaanse nationaliteit - Verstoting - Gevolgen - Gevolgen in Belgie Voorwaarden - Voorwaarden in Belgie Recht van verdediging.
Art. 570, tweede lid, 2·, Ger.W. wordt
geschonden door het arrest, dat vaststelt
dat de verstoten echtgenote, die net als
haar man van Marokkaanse nationaliteit
is, niet opgeroepen noch gehoord werd
tijdens de rechtspleging tot verstoting en
dat uitwerking toekent aan de beslissing
waarbij de Marokkaanse rechter bij de
akte van verstoting is opgetreden. (Art.
570, tweede lid, 2°, Ger.W.)
11 december 1995
1101
17. - Burgerlijke zaken - Allerlei Kracht van gewijsde- Rechterlijke beslissing - Andere zelfstandige procedure Beslissing die de voordelen van de eerste
beslissing ongedaan maakt.
De kracht van gewijsde van een rechterlijke beslissing wordt niet miskend doordat in een andere, op zichzelf staande
procedure, de rechter nieuwe aanspraken

inwilligt die de voordelen van de eerste
beslissing ongedaan maken. (Art. 28 Ger.W.)
14 december 1995
1118
18. - Burgerlijke zaken - Allerlei Beslissing - Aard.
Dat de rechter zijn beslissing bestempelt als een vonnis of arrest op tegenspraak, als een vonnis of arrest dat geacht
wordt als op tegenspraak te zijn gewezen
of als een vonnis of arrest bij verstek,
wijzigt niet de ware aard van die beslissing. (Art. 804 Ger.W.)
1136
15 december 1995

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

19. - Strafzaken - Algemeen - Vordering van het openbaar ministerie Proces-verbaal van de terechtzitting Goedgekeurde doorhaling - Vermelding
in de beslissing - Geen inschrijving van
valsheid - Gevolg.
De goedgekeurde doorhaling in het procesverbaal van de terechtzitting van de vermelding ''het openbaar ministerie wordt
in zijn vorderingen gehoord"heeft tot gevolg
dat die vermelding als niet bestaande
wordt beschouwd; de vermelding in de
beslissing zelf dat het openbaar ministerie in zijn vordering wordt gehoord, levert
tot inschrijving van valsheid het bewijs op
dat bij de behandeling van de zaak het in
het voornoemde proces-verbaal van de
terechtzitting vermelde lid van het openbaar ministerie regelmatig heeft gevorderd.
28 februari 1995
238
20. - Strafzaken - Algemeen - Persoon toegevoegd als griffier - Onvoldoende vermeldingen.
Nietig is het vonnis waarin wordt vermeld dat een persoon is toegevoegd als
griffier, wanneer het proces-verbaal tot
vaststelling dat die persoon, eerstaanwezend opsteller, de bij art. 329 Ger.W. voorgeschreven eed heeft afgelegd, niet gedagtekend is en niet vermeldt voor welke
terechtzittingen die persoon als griffier is
toegevoegd.
10 mei 1995
465
STRAFVORDERING

21. - Strafzaken - Stra{vordering Terechtzitting- Uitspraak van het vonnis
- Verdaging- Proces-verbaal- Onregelmatigheid - Gevolg.
De wettigheid van de rechtspleging wordt
niet aangetast door een onregelmatigheid
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in het proces-verbaal van een terechtzitting waarop de correctionele rechtbank
zich ertoe heeft beperkt de uitspraak van
haar vonnis te verdagen. (Artt. 153, 163,
176, 190 en 190bis Sv.)
1054
29 november 1995
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

22. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Verstekbeslissing - Betekening op verzoek van het openbaar ministerie
- Gevolg.
Het O.M. is bevoegd om een vonnis of
arrest, dat door een strafgerecht bij de
uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering ten aanzien van de beklaagde bij
verstek gewezen werd, aan laatstgenoemde te doen betekenen; die op verzoek
van het O.M. gedane betekening doet de
termijn ingaan waarover de beklaagde
beschikt om verzet te doen tegen de betekende rechterlijke beslissing. (Artt. 187
en 208 Sw.)
305
15 maart 1995

TUCHTZAKEN
23. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Raad van beroep - BeslissingOpenbaarheid - Begrip - Geneesheer Behandeling met gesloten deuren.
De beslissing van de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren wordt met
gesloten deuren uitgesproken, wanneer
de verdachte geneesheer uitdrukkelijk de
openbaarheid verzaakt heeft. (Art. 24, § 1,
derde lid, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967.)
184
16 februari 1995
24. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Beslissing
ondertekend door voorzitter en secretaris.
Uit de omstandigheid dat alleen de voorzitter en de secretaris een beslissing van
de provinciale raad van de Orde van Geneesheren hebben ondertekend, volgt niet dat
die beslissing nietig is. (Artt. 8 en 10 K.B.
6 feb. 1970 tot regeling en organisatie van
de werking der raden van de Orde der
Geneesheren.)
811
21 september 1995

VOORLOPIGE HECHTENIS
ALGEMEEN
BEVEL TOT MEDEBRENGING
BEVEL TOT AANHOUDING
HANDHAVING
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING

INZAGE VAN RET DOSSIER
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
GEVANGENNEMING
HOGER BEROEP
CASSATIEBEROEP
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Beschikking van het
onderzoeksgerecht - Gezag van gewijsde.
De beschikkingen van het onderzoeksgerecht inzake voorlopige hechtenis hebben geen gezag van gewijsde.
709
18 juli 1995

BEVEL TOT MEDEBRENGING
2. - Bevel tot medebrenging - Uitlevering - Buitenlands bevel tot medebrenging - Begrip.
Een buitenlands bevel tot medebrenging is in beginsel geen voldoende titel
voor een uitleveringsverzoek; onder bevel
tot medebrenging, in de zin van de Uitleveringswet, moet worden verstaan een
injunctie, aan de agenten van de openbare
macht gegeven om de erin aangewezen
persoon voor een rechter te brengen; dat
bevel tot medebrenging gaat evenwel in
de regel enkel met dwang gepaard als de
persoon weigert gehoor te geven aan de
tot hem gerichte injunctie of, na aanstalten te hebben gemaakt om er gevolg aan
te geven, poogt te ontvluchten. (Art. 3,
tweede lid, Uitleveringswet.) (Impliciet).
718
29 augustus 1995

BEVEL TOT AANHOUDING
3. - Bevel tot aanhouding - Betekening - Betekeningsakte - Overhandiging van een afschrift-Vereiste vermeldingen.
Het aan de verdachte overhandigde afschrift van de akte houdende betekening
van het bevel tot aanhouding hoeft het
uur van de betekening niet te vermelden
en evenmin ondertekend te zijn door de
overheid en de verdachte. (Art. 18, § 1,
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
25 januari 1995
74
4. - Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte- Nieuwe en ernstige omstandig·
heden - Noodzakelijkheid van de hechtenis - Beoordeling.
De onderzoeksrechter en, na hem, de
onderzoeksgerechten oordelen in feite of
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de hechtenis van een in vrijheid gelaten of
in vrijheid gestelde verdachte gewettigd
wordt door nieuwe en emstige omstandigheden en door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid. (Artt.
16, § 1, 21, § 4, 26, § 1, en 30, §§ 1 en 4, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1995
306
5. - Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding Voorwaarden.
De onderzoeksrechter kan in elke stand
v'an het geding een bevel tot aanhouding
uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten
of in vrijheid gestelde verdachte, o.m. wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden
die maatregel noodzakelijk maken; de wet
vereist niet dat de tijd tussen het ogenblik
waarop die omstandigheden aan het licht
gekomen zijn en het nieuwe aanhoudingsbevel kart moet zijn. (Artt. 28, § 1, 2°, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1995
306
6. - Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf- Maximum dat vijftien jaar
dwangarbeid niet te boven gaat - Voorwaarden.
Wanneer het maximum van de toepasselijke strafvijftienjaar dwangarbeid niet
te hoven gaat, dienen de wettelijke voorwaarden voor de hechtenis, die worden
opgesomd in art. 16, § 1, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990, niet te zamen
vervuld te zijn. (Artt. 16, § 1, derde lid, en
28, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1995
306
7. -Bevel tot aanhouding- Wettigheid - Onderzoeksgerechten - Bevoegdheid.
De gerechten die uitspraak moeten doen
over de wettigheid van het aanhoudingsbevel zijn bevoegd om na te gaan of de
onderzoeksrechter bevoegd was om het
uit te vaardigen. (Impliciet.)
560
31 mei 1995

HANDHAVING
8. - Handhaving - Bijstand van een
talk - Wijze.
Noch het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging noch art. 22
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 worden
geschonden, wanneer de verdachte, die de
taal van de rechtspleging niet verstaat, de
bijstand van een talk krijgt binnen de in
art. 184bis Sv. aangegeven grenzen.
152
8 februari 1995

9. - Handhaving - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte Nieuwe en ernstige omstandigheden Noodzakelijkheid van de hechtenis- Beoordeling.
De onderzoeksrechter en, na hem, de
onderzoeksgerechten oordelen in feite of
de hechtenis van een in vrijheid gelaten of
in vrijheid gestelde verdachte gewettigd
wordt door nieuwe en emstige omstandigheden en door de volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid. (Artt.
16, § 1, 21, § 4, 26, § 1, en 30, §§ 1 en 4, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1995
306
10. - Handhaving - Onderzoeksgerechten - Rechtspleging - Procesverbaal van de terechtzitting.
De wet vereist niet dat van de debatten
voor de onderzoeksgerechten een proces~
verbaal van de terechtzitting wordt opgemaakt. (Artt. 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1995
306
11. - Handhaving - Onderzoeksgerechten - Beschikking of arrest- Tegenwoordigheid van het openbaar ministerie.
De beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis worden niet uitgesproken; geen enkele wet
bepaalt dat voormelde gerechten, die terzake, in de regel, met gesloten deuren
uitspraak doen, hun beslissingen wijzen
in tegenwoordigheid van het O.M. (Artt.
21, 22, 23, 1°, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
15 maart 1995
306
12. - Handhaving
Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid ratione loci Onaantastbare beoordeling.
Het onderzoeksgerecht dat uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis en het bestaan van emstige aanwijzingen van schuld onderzoekt,
oordeelt op onaantastbare wijze over de
betwisting omtrent de bevoegdheid van de
Belgische gerechten.
357
28 maart 1995
13. - Handhaving- Motivering- Procedure tot regeling van rechtsgebied Redelijke termijn - Gevolg - Artt. 22 en
30, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 -Art.
5.3 Verdrag Rechten van de Mens.
Naar recht verantwoord is de beslissing
tot handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, in antwoord op
de conclusie van eiser ten betoge dat die
handhaving onverenigbaar was met de

-177vereisten van art. 5.3 E.V.R.M. aangezien
het onderzoek of de behandeling van de
zaak vertraging had opgelopen ten gevolge
van het feit dat het hof van beroep zich
onbevoegd had moeten verklaren op grond
dat de raadkamer nagelaten had het bestaan
van verzachtende omstandigheden aan de
zijde van een medebeklaagde vast te stellen voor de als misdaad omschreven feiten, op basis van de feitelijke gegevens die
het omschrijft, vaststelt dat "in concreto"
niet blijkt dat het onderzoek of de behandeling van de zaak vertraging heeft opgelopen, maar dat die behandeling of dat
onderzoek onverwijld is voortgezet, en dat
het arrest bovendien heeft beslist dat de
onsplitsbaarheid van de feiten waarop het
dossier betrekking heeft, alsook de noodzaak om aan het vonnisgerecht een regelmatig dossier voor te leggen, wegens het
vereiste van de redelijke termijn niet kunnen wettigen dat de zaak van eiser en de
zaak van de overige medeverdachten afzonderlijk worden behandeld. (Artt. 22 en 30
Wet Voorlopige Hechtenis 1990; art. 5, § 3,
E.V.R.M.)
26 april 1995
427
14.- Handhaving-Art. 6.1E.V.R.M.
- Toepassingsgebied.
Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van
toepassing op de voor de onderzoeksgerechten gevoerde procedure inzake voorlopige hechtenis.
31 oktober 1995
945
15. - Handhaving
Rechtspleging
voor het onderzoeksgerecht - Verdachte
die niet wenst te verschijnen - Recht van
zijn advocaat om hem te vertegenwoordigen.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van de kamer van inbeschuldigingstelling
die, bij de behandeling van het hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis, aan de advocaat van de
verdachte die niet wenst te verschijnen,
geen machtiging verleent om zijn client te
vertegenwoordigen. (Impliciete oplossing.) (Artt. 23, 2°, en 30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 oktober 1995
945
16. - Handhaving- Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging Bericht van de rechtsdag.
Art. 30, § 2, vijfde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990 schrijft m.b.t. de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling alleen voor dat door de griffier
van het hof van beroep aan de raadsman

van de verdachte bericht wqrdt gegeven
van de rechtsdag.
13 december 1995
1117

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
17. - Voorlopige invrijheidstelling Beslissing van verwerping - Motivering
- Opgave van het feit - 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.)
713
14 augustus 1995

INZAGE VAN HET DOSSIER
18. - Inzage van het dossier - Bijstand van een tolk - Wijze.
Noch het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging noch art. 22
Wet Voorlopige Hechtenis 1990 worden
geschonden, wanneer de verdachte, die de
taal van de rechtspleging niet verstaat, de
bijstand van een talk krijgt binnen de in
art. 184bis Sv. aangegeven grenzen.
152
8 februari 1995
19. - Inzage van het dossier - Handhaving - Raadkamer - Onregelmatige
rechtspleging - Hoger beroep - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging - Gevolg.
De beweerde nietigheid van een beschikking van de raadkamer, waarbij een bevel
tot aanhouding wordt gehandhaafd, omdat,
in weerwil van artikel 21, § 3 van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, niet het gehele dossier gedurende de laatste werkdag v66r de verschijning voor de raadkamer ter beschikking
was gehouden van de verdachte en van
zijn raadsman, brengt, zelfs indien ze zou
bestaan, niet de nietigheid mee van de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, indien het voorschrift van artikel21, § 3, wet Voorlopige
Hechtenis betreffende het ter beschikking
houden van het gehele dossier aan de
verdachte en zijn raadsman werd nageleefd met betrekking tot de rechtspleging
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.
1028
21 november 1995

178-

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
20. - Regeling van de rechtsplegingBeschikking tot verwijzing- Handhaving
van de hechtenis - Hoger beroep van de
verdachte - Ontvankelijkheid.
Geen hoger beroep staat open tegen de
beschikking waarbij de raadkamer, wanneer zij bij het regelen van de rechtspleging de verdachte naar de correctionele
rechtbank verwijst, diens voorlopige hechtenis handhaaft. (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
684
27 juni 1995
21. - Regeling van de rechtsplegingBeschikking tot verwijzing - Afzonderlijke beslissing van handhaving van de
hechtenis - Regeling van rechtsgebied Vernietiging van de beschikking tot verwijzing- Gevolg t.a. v: de afzonderlijke beslissing van handhaving van de hechtenis.
Bij regeling van rechtsgebied, strekt de
vernietiging van de beschikking tot verwijzing zich uit tot de beslissing dat de
verdachte aangehouden blijft. (Art. 26, §
3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
28 november 1995
1047

GEVANGENNEMING
22. - Gevangenneming- Raadkamer
- Toesturen der stukken met het oog op
inbeschuldigingstelling - Hoger beroep
van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling- Niet ontvankelijk
hager beroep- Niet ontvankelijk cassatieberoep.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het cassatieberoep tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat
niet ontvankelijk verklaart het hoger beroep
van een verdachte tegen een beschikking
van de raadkamer waarbij wordt bevolen
dat de stukken aan de procureur-generaal
zullen worden toegestuurd en een beschikking tot gevangenneming wordt gegeven.
(Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; 26, § 5, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
9
3 januari 1995

HOGER BEROEP
23. - Hoger beroep - Handhaving Terbeschikkingstelling van het dossier Raadkamer - Onregelmatige rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige
rechtspleging - Gevolg.
De beweerde nietigheid van een beschikking van de raadkamer, waarbij een bevel
tot aanhouding wordt gehandhaafd, omdat,

in weerwil van artikel21, § 3 van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, niet het gehele dossier gedurende de laatste werkdag v66r de verschijning voor de raadkamer ter beschikking
was gehouden van de verdachte en van
zijn raadsman, brengt, zelfs indien ze zou
bestaan, niet de nietigheid mee van de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, indien het voorschrift van artikel 21, § 3, wet Voorlopige
Hechtenis betreffende het ter beschikking
houden van het gehele dossier aan de
verdachte en zijn raadsman werd nageleefd met betrekking tot de rechtspleging
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.
21 november 1995
1028
24. - Hoger beroep - Arrest gewezen
buiten de termijn van vijftien dagen Cassatie zonder verwijzing - Invrijheidstelling.
Wanneer het arrest waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt,
is gewezen buiten de termijn van vijftien
dagen nadat het beroep is ingesteld als
bepaald in art. 30, § 3, Wet Voorlopige
Hechtenis, vernietigt het Hof van Cassatie, op een cassatieberoep, het arrest zonder verwijzing en wordt de verdachte in
vrijheid gesteld.
20 december 1995
1153

CASSATIEBEROEP
25. - Cassatieberoep - Handhaving
- Terbeschikkingstelling van het dossier
- Raadkamer- Onregelmatige rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige
rechtspleging - Gevolg.
De beweerde nietigheid van een beschikking van de raadkamer, waarbij een bevel
tot aanhouding wordt gehandhaafd, omdat,
in weerwil van artikel21, § 3 van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, niet het gehele dossier gedurende de laatste werkdag v66r de verschijning voor de raadkamer ter beschikking
was gehouden van de verdachte en van
zijn raadsman, brengt, zelfs indien ze zou
bestaan, niet de nietigheid mee van de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, indien het voorschrift van artikel 21, § 3, wet Voorlopige
Hechtenis betreffende het ter beschikking
houden van het gehele dossier aan de
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verdachte en zijn raadsman werd nageleefd met betrekking tot de rechtspleging
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis.
1028
21 november 1995

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
26. - Onmiddellijke aanhouding- Cassatie - Vernietiging.
De vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde tot straf wordt veroordeeld, heeft het verval van de bevolen
onmiddellijke aanhouding tot gevolg.
484
16 mei 1995

Wanneer een lid van een hofvan beroep
ervan verdacht wordt buiten zijn ambt
een misdaad of een wanbedrijf te hebben
gepleegd, is de verjaring van de strafvordering geschorst vanaf de datum van de
aangifte van de feiten aan de minister van
Justitie tot op de datum waarop de door
de minister doorgezonden stukken op het
Hofvan Cassatie worden ontvangen. (Artt.
481 en 482, Sv.)
24 januari 1995
73

VORDERING IN RECHTE

1. - Vertegenwoordiging in rechte
Vertegenwoordiger - Hoedanigheid
Betwisting - Aard.
De betwisting ofbij vertegenwoordiging
VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
in rechte de vertegenwoordiger al dan
niet de opdracht heeft en dus al dan niet
ALGEMEEN VOORRECHT
de hoedanigheid heeft om de ontbinHYPOTHEKEN
ding van een overeenkomst te vorderen,
raakt de openbare orde niet en moet
niet ambtshalve door de rechter worden
ALGEMEEN VOORRECHT
onderzocht. (Artt. 17 Ger.W. en 1985
1. - Algemeen voorrecht - Sluitings- B.W.)
fonds - Indeplaatsstelling van het Fonds
17 februari 1995
187
in de rechten van de werknemer - Voor2.
Sociale
zaken
Proceshandeling
recht - Draagwijdte.
- Exceptie van nietigheid - Verval Noch art. 8, eerste lid, Sluitingsfonds- Beschermde werknemers - Ontslag om
wet, noch art. 19, eerste lid, 3obis, Hypotheek- dringende red en - Voorzitter arbeidsrechtwet kennen aan het Fonds tot Vergoeding bank - Beschikking - Geen verzoening
van de in Geval van Sluiting van Onder- - Aard - Gevolg.
nemingen Ontslagen Werknemers een voorDe beschikking genomen door de voorrecht toe dat de werknemer, in wiens zitter van de arbeidsrechtbank tijdens de
rechten en vorderingen dat Fonds is getre- rechtspleging bedoeld in de artt. 7 en 8
den, niet geniet. (Art. 8, eerste lid, Sluitings- van de wet van 19 maart 1991 betreffende
fondswet; art. 19, eerste lid, 3°bis, Hypotheek- de ontslagregeling voor beschermde werkwet.)
nemers, waarbij hij vaststelt dat er geen
853 verzoening is, is niet van die aard dat zij
6 oktober 1995
het verval kan dekken als bepaald in art.
HYPOTHEKEN
864 Ger.W.
221
27 februari 1995
2. - Hypotheken- Hypotheek op schepen - Retentierecht - Voorrang.
3. - Sociale zaken - Proceshandeling
In de regel verleent de retentie van een - Exceptie van nietigheid - Vervalterschip aan degene die het recht uitoefent mijn - Dagvaarding - Voorzitter argeen voorrang op de hypotheekhouder op beidsrechtbank - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden.
dat schip. (Art. 19 Zeewet.)
De termijn van art. 6 van de wet van 19
16juni1995
616
maart 1991 betreffende de ontslagregeling voor beschermde werknemers is
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
een termijn die is voorgeschreven op straffe
van verval.
Magistraat, lid van een hof van beroep
221
27 februari 1995
- Verdacht van misdaad of wanbedrijf
4. - Burgerlijke zaken - Faillissebuiten zijn ambt- Aangifte aan de minister van Justitie - Doorzending van de ment- Vordering van de curator- Draagstukken aan het Hof van Cassatie - Ver- wijdte.
jaring van de strafvordering - Schorsing
De curator van een faillissement die
van de verjaring - Begindatum - Eind- namens de mass a in rechte optreedt, oefent
datum.
de gemeenschappelijke rechten van alle

-180schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samengevoegd.
24 7
2 maart 1995
5. - Burgerlijke zaken - Uitbreiding
of wijziging- Incidenteel beroep - Belang.
Schending van de regel die vereist dat
wie een incidenteel beroep instelt hiertoe
ook een belang moet hebben, kan niet voor
het eerst voor het Hofworden aangevoerd.
(Artt. 18, 21, 1054 Ger.W.)
24 maart 1995
348
6. - Sociaal procesrecht- Beschermde
werknemers - Ontslag - Economische of
technische redenen - Tegenvordering Uitzonderingsprocedure - Regeling van
Gerechtelijk Wetboek - Toepassing niet
verenigbaar.
De toepassing van de uitzonderlijke procedure voor de arbeidsgerechten, als bepaald
in de artt. 3, 8, 10 en 11 van de wet 19
maart 1991, is omwille van de strikt beperkte
opdracht van de arbeidsgerechten niet
verenigbaar met de toepassing van de
artt. 807 en 810 Ger.W.
395
10 april 1995
7. - Strafzaken- Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij- Gemeenschap en gewest - Vertegenwoordiging in
rechte.
De Executieve vertegenwoordigt de gemeenschap of het gewest in rechte; de
rechtstreekse dagvaarding van de verdachte voor het strafgerecht door de gemeenschap of het gewest wordt namens de
Executieve uitgebracht ten verzoeke van
het door deze aangewezen lid. (Wet van 8
aug. 1980 tot hervorming der instellingen.)
31 mei 1995
553
8. - Wijziging van de vordering- Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Uitkering tot onderhoud - Echtscheiding op vordering van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot definitief- Tegeneis
tot echtscheiding - Geen beslissing Vordering tot voorlopige uitkering op grand
van art. 301 B. W. - Ontvankelijkheid.
De echtgenoot die, tijdens een op wederzijdse vordering ingesteld echtscheidingsgeding, als voorlopige maatregel een uitkering
tot onderhoud heeft gevorderd van de andere
echtgenoot, kan een vordering tot het verkrijgen van een voorlopige uitkering op
grond van artikel301 B.W. instellen, wanneer tijdens het geding over de voorlopige
maatregelen de echtscheiding op zijn vordering definitief is geworden maar nog
geen uitspraak werd gedaan op de tegen-

eis tot echtscheiding van de andere echtgenoot. (Art. 807 Ger.W.)
21 december 1995
1155

VREEMDELINGEN
1. - Opsluiting ingevolge ministeriele
beslissing - Beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Schriftelijke vordering van het O.M - Geen mededeling.
De schriftelijke vordering van de procureurgeneraal hoeft niet te worden medegedeeld aan de ingevolge een ministeriele
beslissing op grond van art. 27 Vreemdelingenwet opgesloten vreemdeling, die een
beroep heeft ingesteld bij de raadkamer
en die, op het hoger beroep van het O.M.,
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
verschijnt. (Art. 72 Vreemdelingenwet.)
13
4 januari 1995
2. - Opsluiting ingevolge ministeriele
beslissing - Beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stukken gesteld in
een andere taal dan die van de rechtspleging - Gevolgen.
Wanneer een ingevolge een ministeriele
beslissing op grond van art. 27 Vreemdelingenwet opgesloten vreemdeling een beroep heeft ingesteld bij de raadkamer en
in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, wordt de beslissing van die kamer niet onwettig omdat
stukken van het administratief dossier in
een andere taal dan die van de rechtspleging zijn gesteld, wanneer de weigering
om aan de vreemdeling de hoedanigheid
van vluchteling te verlenen, het bevel om
het grondgebied te verlaten en de vaststelling dat de vreemdeling daaraan geen
gevolg heeft gegeven binnen de voorgeschreven termijn, zijn gesteld in de taal
van de rechtspleging. (Art. 72 Vreemdelingenwet.)
13
4 januari 1995
3. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep
bij de Rechterlijke Macht - Onderzoeksgerechten - Werkdag - Begrip.
Zaterdag is geen werkdag in de zin van
art. 72 Vreemdelingenwet. (Art. 72, eerste
en vijfde lid, Vreemdelingenwet.) (Impliciet.)
712
8 augustus 1995
4. - Maatschappelijk welzijn - Bevel
om het grondgebied te verlaten - Definitiefbevel om het grondgebied te verlatenBegrip.
Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitief, in de zin van art. 57,§ 2,
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O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen geen
schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van State
kan worden ingesteld en niet wanneer het
niet meer vatbaar is voor enig beroep bij
enige overheid ofrechterlijke instantie die
uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht. (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70
Vreemdelingenwet; art. 17 Wet Raad van
State; art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet.)
4 september 1995
734
5. - Maatschappelijk welzijn - Wettelijke bepalingen - Tegenstrijdigheid.
Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet houdende
regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde vreemdelingen is niet onverenigbaar met de
artt. 1 en 57, § 1, van dezelfde wet, waarin
het beginsel is neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,
recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn onder de in die
wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met art. 2, § 5, van de wet van 2
april1965 betreffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de O.C.M.W.'s,
waarin wordt bepaald welk maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. (Artt. 1 en 57,
§§ 1 en 2, O.C.M.W.-wet; art. 2, § 5, wet
van 2 april 1965.)
734
4 september 1995
6. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Niet-uitvoering Draagwijdte.
De niet-uitvoering, binnen een redelijke
termijn, van het bevel om het grondgebied
te verlaten, betekent niet dat het verblijf
van de vreemdeling regelmatig is of dat er
een stilzwijgend akkoord bestaat volgens
hetwelk de betrokkene verder op het grondgebied mag blijven. (Artt. 7, 63, 63.5, 67,
69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet
Raad van State.)
4 september 1995
734
7. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Vrijwillige uitvoering - Begrip - Gevolg.
Het bevel om het grondgebied te verlaten, verliest zijn uitvoerbare kracht wanneer de vreemdeling het bevel vrijwillig
uitvoert, die vrijwillige uitvoering oprecht
is en de wil van de vreemdeling om in een
ander land te verblijven daaruit duidelijk
blijkt; in dat geval belet het bevel om het
grondgebied te verlaten niet dat de vreemdeling opnieuw in het Rijk terugkomt,

indien die vreemdeling later voldoet aan
de voorwaarden waarvan de nietvervulling de reden is geweest om hem
eruit te verwijderen. (Art. 7 Vreemdelingenwet.)
734
4 september 1995
8. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Vrijwillige uitvoering - Begrip.
Wanneer de- rechter vaststelt dat een
vreemdeling een verklaring heeft ondertekend dat hij weigert vrijwillig te vertrekken en dat die vreemdeling gedurende een
namiddag naar een aangrenzend land is
gegaan, kan hij op grond van die vaststellingen niet naar recht oordelen dat die
vreemdeling het hem betekende bevel om
het grondgebied te verlaten vrijwillig heeft
uitgevoerd, dat bij zijn terugkeer in Belgie, zijn verblijf op het grondgebied van
het Rijk regelmatig is geworden en dat hij
recht heeft op de bij art. 57, § 1, O.C.M.W.wet bedoelde maatschappelijke dienstverlening. (Art. 7 Vreemdelingenwet; art 57,
§§ 1 en 2, O.C.M.W.-wet.)
4 september 1995
734
9. - Vreemde en staatloze werknemers
- Werkloosheid - Gerechtigde - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Vervallen arbeidsvergunning Hoedanigheid van vluchteling Gevolg.
De gelijkheid van behandeling inzake
werkloosheid van vreemde of staatloze
werknemers en van Belgische onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die de hoedanigheid van vluchteling bezit en als dusdanig is erkend krachtens de toepasselijke verdrags- en wetsbepalingen. (Art.
43, § 1, Werkloosheidsbesluit 25 nov. 1991;
art. 24, 1, b, Verdrag 28 juli 1951 Status
van Vreemdeling goedgekeurd bij wet van
26 juni 1953; artt. 48 en 49, eerste lid, 2°
en 3°, Vreemdelingenwet.)
819
25 september 1995

10. - Vrijheidsbeneming
Administratieve maatregel - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Handhaving van de hechtenis - Nieuwe administratieve maatregel - Cassatieberoep
doelloos.
Doelloos is het cassatieberoep van een
vreemdeling tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling waarbij is beslist
dat hij, overeenkomstig art. 27, derde lid,
Vreemdelingenwet, opgesloten zal blijven,
als v66r de uitspraak van het Hof op het
cassatieberoep, met toepassing van dezelfde
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wetsbepaling, tegen eiser een nieuwe maatregel van vrijheidsbeneming werd getroffen.
840
3 oktober 1995
11. - Maatschappelijke dienstverlening - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid.
Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet houdende
regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde vreemdelingen is niet onverenigbaar met de
artt. 1 en 57,§ 1, van dezelfde wet, waarin
het beginsel is neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,
recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn onder de in die
wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met art. 2, § 5, van de wet van 2
april1965 betreffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de O.C.M.W.'s,
waarin wordt bepaald welk maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. (Artt. 1 en 57, §§
1 en 2, O.C.M.W.-wet; art. 2, § 5, wet van
2 april 1965.)
1005
13 november 1995
12. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Uitvoering - Niet-uitvoering Draagwijdte.
De niet-uitvoering, binnen een redelijke
termijn, van het bevel om het grondgebied
te verlaten betekent niet dat het verblijf
van de vreemdeling regelmatig is of dat er
een stilzwijgend akkoord bestaat volgens
hetwelk de betrokken verder op het grondgebied mag blijven. (Artt. 7, 63, 63.5, 67,
69 en 70, Vreemdelingenwet; art. 17 Wet
Raad van State.) (Impliciet.)
1005
13 november 1995
13. - Vreemdeling die het Rijk onrechtmatig is binnengekomen - Aanvraag van
de hoedanigheid van vluchteling - Voorlopige terbeschikkingstelling van de regering- Duur.
Art. 54, § 2, Vreemdelingenwet bepaalt
de maximumduur niet van de maatregel
waarbij een vreemdeling, die het Rijk is
binnengekomen zonder te voldoen aan de
wettelijke voorwaarden en die de hoedanigheid van vluchteling heeft aangevraagd, voorlopig ter beschikking van de
regering wordt gesteld; die maatregel kan
evenwel enkel worden gehandhaafd, zolang zulks wegens uitzonderlijk ernstige
omstandigheden nodig is.
20 december 1995
1153

VREEMDEWET
1. - Strafzaken - Bewijsvoering Nederland - Wetboek van Strafvordering
- Artt. 125g en 125h - Telefoontap.
Het aanwenden door de Belgische rechter van bewij skrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse wetgeving in
Nederland zijn verkregen door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 8.2, E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R.
en 29 Gw (1994), als wordt vastgesteld dat
de telefoontap gebeurde op basis van een
wettelijke voorziening die, o.m. door bepaling van een voldoende referentiekader
waarin de toepassingsmodaliteiten van de
tap-maatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief voldoet aan de minimumstandaard
van het E.V.RM.
532
30 mei 1995
2. - Strafzaken
Bewijsvoering Telefoontap in het buitenland- Regelmatigheid - Vereisten.
De Belgische strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland, met
name ingevolge telefoontap, verkregen
bewijs beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient te nemen, enerzijds, dat de
vreemde wetgeving de gebruikte wijze van
verkrijging van bewijs toelaat en deze
bovendien niet strijdig is met de Belgische
openbare orde, die mede wordt bepaald
door de internationale en supranationale
rechtsnormen, anderzijds, dat het bewijs
in het buitenland overeenkomstig de vreemde
wet werd verkregen.
30 mei 1995
537
3. - Verenigde Staten van Amerika Strafzaken - Federale reglementering van
de Verenigde Staten van Amerika inzake
strafrechtspleging - Bevel tot aanhouding - Akte met dezelfde kracht als een
bevel tot aanhouding.
Krachtens art. 9 (b) (1) van de federale
reglementering van de Verenigde Staten
vanAmerika inzake strafrechtsplegingwordt
de aangewezen persoon aangehouden ten
einde te verschijnen voor de dichtstbijzijnde rechter; het in die bepaling bedoelde
bevel heeft derhalve dezelfde kracht als
een aanhoudingsbevel en is geen bevel tot
medebrenging.
718
29 augustus 1995

w
WEGEN
Beschadiging - Toeeigening - Veldwetboek - Artikel 88, 9° - Aflopend misdrijf.
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De overtreding "beschadiging of toeeigening van een weg" bedoeld in art. 88,
go, Veldwetboek is een aflopend misdrijf.
13 december 1995
1114

WEGVERKEER
WET BETREFFENDE DE PO LITlE OVER HET
WEGVERKEER (ALGEMEEN)
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN)

Art. 33
Art. 33.1
Art. 38
Art. 62
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-121975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)

Art. 2
Art. 2.6
Art. 2.29
Art. 9
Art. 10
Art. 19
Art. 19.3
Art. 27
Art. 27ter
Art. 35
Art. 61
ALLERLEI

WET BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER (ALGEMEEN)
1. - Wegverkeerswet - Algemeen Wegverkeersreglement- In de vlucht gedane
vaststellingen - Identificatie van de overtreder - Vervolging en bestraffing - Persoonlijk karakter van de straf
Het algemeen beginsel van het persoonlijk karakter van de straffen wordt geschonden door de rechter die de beklaagde tot
een strafveroordeelt en daarbij te kennen
geeft, niet dat naar zijn overtuiging die
beklaagde het hem ten laste gelegde feit
heeft gepleegd, maar dat hij hem strafbaar acht bij toepassing van een beweerd
wettelijk schuldvermoeden.
512
24 mei 1995

WET BETREFFENDE DE PO LITlE OVER HET
WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN)
ART. 33
Art. 33.1
2. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen- Artikel 33- Artikel 33.1 - Vluchtmisdrijf- Voorwaarden.

De bestuurder van een voertuig die, wetend
dat dit voertuig oorzaak van of aanleiding
tot een ongeval op een openbare weg is geweest, bij zijn aangifte aan de rijkswacht
bedrieglijk zijn hoedanigheid van bestuurder ontkent, maakt zich schuldig aan vluchtmisdrijf, ook indien hij zich ten tijde van
de feiten niet van de einde te verschijnen
voor de dichtstbijzijnde rechter; het in die
bepaling bedoelde bevel heeft derhalve dezelfde
kracht als een aanhoudingsbevel en is
geen bevel tot medebrenging.
718
29 augustus 1995
3. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen- Artikel 33- Artikel 33.1 - Vluchtmisdrijf- Voorwaarden.
De bestuurder van een voertuig die,
wetende dat dit voertuig oorzaak van of
aanleiding tot een ongeval op een openbare weg is geweest, bij zijn aangifte aan
de rijkswacht bedrieglijk zijn hoedanigheid van bestuurder ontkent, maakt zich
schuldig aan vluchtmisdrijf, ook indien hij
zich ten tijde van de feiten niet van de
onmiddellijke omgeving van de plaats van
het ongeval heeft verwijderd en zelf de
rijkswacht van het plaatsgrijpen van het
ongeval heeft ingelicht.
1046
28 november 1995
ART. 38
4. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 38 - Verval van het recht
tot sturen - Herstel afhankelijk van het
slagen voor een onderzoek - Vereisten.
Wanneer de rechter een verval van het
recht tot sturen uitspreekt, kan hij het
herstel in dat recht afhankelijk maken
van een geneeskundig onderzoek, zelfs als
het verval niet gegrond is op de lichamelijke ongeschiktheid van de bestuurder.
7juni 1995
569
5. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen- Artikel38- Straf- Verval van het
recht tot sturen - Duur van de straf
De rechter die het verval van het recht
tot sturen als straf uitspreekt, dient de
duur ervan te bepalen. (Art. 38, § 1, eerste
lid, Wegverkeerswet.)
27juni 1995
683
ART. 62
6. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 62 - Proces-verbaal Toezending van een afschrift - Vormen.
De artikelen 32 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de betekening en de kennisgeving zijn niet van
toepassing op de bij artikel62, tweede lid,
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-184Wegverkeerswet bepaalde toezending van
een afschrift van het proces-verbaal.
328
21 maart 1995

WEGVERKEERSREGLEMENT
VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)
ART. 2
Art. 2.6
7. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen- Art. 2 Art. 2.6- Aardeweg- Begrip.
·
Nu een weg kan openstaan voor het
verkeer van het publiek zonder daarom
voor het voertuigenverkeer in het algemeen te zijn ingericht, is niet tegenstrijdig de beslissing dat een aardeweg, hoewel
hij niet is ingericht voor het voertuigenverkeer in het algemeen, tach een openbare weg is; geen enkele wettelijke bepaling
stelt de criteria vast aan de hand waarvan
zou kunnen worden uitgemaakt of een
openbare weg aldan niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht. (Art.
2.6 Wegverkeersreglement.)
20 december 1995
1150
ART. 2.29
8. - Wegverkeersreglement van 01-121975 - Reglementsbepalingen - Artikel
2 - Artikel 2.29 - Betalend parkeren.
De parkeerovertreding die erin bestaat
op plaatsen met parkeermeters ofparkeerautomaten te parkeren zonder te betalen
overeenkomstig de modaliteiten bepaald
bij de artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement, wordt gepleegd op het ogenblik
van het parkeren, doch is slechts voltooid
nadat de termijn om de retributie te betalen is verstreken; de wil om de retributie
niet te betalen hoeft op het ogenblik van
het parkeren niet te bestaan.
31 oktober 1995
940
ART. 9
9. - Wegverkeersreglement 1-12-1975Reglementsbepalingen - Artikel 9 - Artikel 9.3 - Plaats op de rijbaan- Aanwijzingen van verkeersborden F13 en F15Opnieuw innemen van zijn plaats rechts.
De verplichting voor de bestuurder die
de rijbaan volgt om zo dicht mogelijk bij
de rand van die baan te blijven, houdt op
te bestaan om de aanwijzingen van de
verkeersborden F13 en F15 te volgen; uit
de bepaling dat hij zijn plaats rechts opnieuw
moet innemen zodra de omstandigheden
het toelaten, volgt niet dat hij verplicht is
om zo dicht mogelijk bij de rechterrand te

rijden van de met witte voorsorteringspijlen aangeduide rijstrook. (Artt. 9.3
Wegverkeersreglement 1975.)
991
9 november 1995
ART. 10
10. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen- Artikel
10 - Art. 10.1. r - Plaatsgesteldheid Staat van de weg.
De rechter die oordeelt dat een bestuurder met een toegelaten snelheid reed en
dat deze aan de plaatsgesteldheid aangepast was, antwoordt niet op de aanvoering
dat de snelheid niet was aangepast aan de
staat van het wegdek dat nat lag.
20 juni 1995
641
ART. 19
Art. 19.3
11. - Wegverkeersreglementvan 01-121975- Reglementsbepalingen- Artikel
19 - Artikel 19.3 - Richtingsverandering - Verkeersplein.
De bestuurder verandert niet van richting, wanneer hij zijn weg vervolgt op een
verkeersplein waarvan hij de kromming
volgt; het bepaalde in art. 19 Wegverkeersreglement is niet op hem van toepassing.
(Art. 19 Wegverkeersreglement.)
1049
29 november 1995
ART. 27
Art. 27ter
12.- Wegverkeersreglementvan01-121975- Reglementsbepalingen- Artikel
27 - Artikel 27ter - Betalend parkeren.
De parkeerovertreding die erin bestaat
op plaatsen met parkeermeters ofparkeerautomaten te parkeren zonder te betalen
overeenkomstig de modaliteiten bepaald
bij de artt. 2.29 en 27.3 Wegverkeersreglement, wordt gepleegd op het ogenblik van
het parkeren, doch is slechts voltooid nadat
de termijn om de retributie te betalen is
verstreken; de wil om de retributie niet te
betalen hoeft op het ogenblik van het
parkeren niet te bestaan.
31 oktober 1995
940
ART. 35
13. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen- Artikel
35.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van de rechter die oordeelt dat de passagier in een auto op een plaats die met
een veiligheidsgordel is uitgerust, geen
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liggende houding mag aannemen indien
het daardoor niet mogelijk is de veiligheidsgordel om te doen. (Art. 35.1 Wegverkeersreglement.)
146
7 februari 1995
ART. 61
14. - Wegverkeersreglement van 01-121975 - Reglementsbepalingen - Artikel
61 -Art. 61.4 - Verkeerslichten - Driekleurige verkeerslichten - Kruispunt Uitrijden van het kruispunt - Plaats van
de lichten - Gevolg.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter de beklaagde veroordeelt wegens het feit dat hij, bij het
uitrijden van een kruispunt de rode lichten is voorbijgereden, zonder daarbij vast
te stellen dat, in afwijking van de algemene regel, de verkeerslichten bij die uitrit rechts waren aangebracht. (Artt. 5,
6l.l.P en 61.4 Wegverkeersreglement.)
607
14 juni 1995

ALLERLEI
15. - Allerlei - Algemeen reglement
op de technische eisen - Openbare wegBezigen van voertuig - Strafrechtelijk
verantwoordelijke persoon.
Wettig is de beslissing waarbij strafrechtelijk verantwoordelijk wordt geacht voor
het bezigen van een niet aan de reglementen voldoend voertuig op de openbare weg
zowel de bestuurder als diegene die het
voertuig economisch gebruikt. (Art. 26,
§ 1, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen.)
1
3 januari 1995
16. - Allerlei- Vreemdeling-Inschrijving in vreemdelingenregister - Inschrijvingsbewijs- Verplichting t.a.v. rijbewijs in Belgie.
De personen die in het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente zijn
ingeschreven en houder zijn van een bewijs
van deze inschrijving mogen in Belgie
slechts onder dekking van een Belgisch
rijbewijs een motorrijtuig besturen, behoudens dat zij, gedurende een termijn van
een jaar, te rekenen vanaf de dag van
voormelde inschrijving, een motorrijtuig
mogen besturen onder dekking van een
geldig buitenlands nationaal rijbewijs dat
uitgereikt werd door een van de LidStaten van de Europese Economische Gemeenschap. (Art. 2, § 1, 1°, en § 2, eerste en
tweede lid, K.B. 6 mei 1988, Recht tot
sturen.)
510
23 mei 1995

17. - Allerlei - Algemeen reglement
op de technische eisen - Open bare wegBezigen van voertuig - Strafrechtelijk
verantwoordelijke persoon.
Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het
bezigen van een voertuig op de openbare
weg dat niet voldoet aan de bepalingen
van het reglement is zowel de bestuurder
als diegene die het voertuig economisch
gebruikt. (Art. 26, § 1, K.B. 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen.)
773
12 september 1995
18. - Allerlei - Wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer - Overtreding - Minderjarige - Meer dan zestien
jaar en minder dan achttien jaar- Benadeelde partij - Rechtstreekse dagvaarding - Ontvankelijkheid.
De persoon die zich benadeeld acht door
daden die volgens hem een overtreding
zijn van de bepalingen van de wetten en
verordeningen betreffende het wegverkeer, kan een minderjarige, die ten tijde
van de feiten meer dan zestien en minder
dan volle achttienjaar oud was, niet rechtstreeks voor het op grond van het gemene
recht bevoegde gerecht dagvaarden wegens
overtreding van voormelde bepalingen. (Art.
36bis J eugdbeschermingswet.)
13 december 1995
1113

WERKLOOSHEID
GERECHTIGDE
RECHT OP UITKERING
ALLERLEI

GERECHTIGDE
1. - Gerechtigde- Vrijstelling van werklozencontrole op vaste aanmeldingsdag Verplichte aanmelding op "eerstvolgende
werkloosheidsdag waarop de controle georganiseerd wordt'' - Begrip.
Met "eerstvolgende werkloosheidsdag
waarop de controle georganiseerd wordt
en waarvoor de werkloze geen vrijstelling
van controle geniet" wordt in art. 74,
derde lid, M.B. 4 juni 1964 niet bedoeld,
de eerstvolgende vaste aanmeldingsdag
maar de eerstvolgende werkloosheidsdag
waarvoor de werkloze geen vrijstelling
van controle meer geniet, met uitsluiting
van de zaterdag, zondag ofwettelijke feestdag. (Art. 68, § 1, eerste lid, M.B. 4 juni
1964.)
298
13 maart 1995

-

186-

2.- Gerechtigde-Handhaving-E.G.
- Art. 69, § 4, Verordening (E.E. G.) nr.
1408/71- Draagwijdte- UitleggingPrejudiciele vraag - H. V.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een
door de instellingen van de Gemeenschap
verrichte handeling, zoals artikel 69, § 4,
van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71
van 14 juni 1971, noodzakelijk is om een
uitspraak van het Hofvan Cassatie mogelijk te maken, in casu in een zaak
waar de vraag rijst of die bepaling de
voorwaarde oplegt dat gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden in Belgie moeten zijn uitgeoefend voor de handhaving
en voor het verkrijgen van de hoedanigheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkering dan wel alleen voor de handhaving van die hoedanigheid en niet voor
het verkrijgen ervan, wendt het Hof zich,
in de regel, tot het Hofvan Justitie opdat
dit bij wijze van prejudiciele beslissing
uitspraak doet. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
15 mei 1995
4 78
3. - Gerechtigde - Vreemde en staatloze werknemers - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen- Vervallen
arbeidsvergunning - Hoedanigheid van
vluchteling - Gevolg.
De gelijkheid van behandeling inzake
werkloosheid van vreemde of staatloze
werknemers en van Belgische onderdanen geldt slechts, eventueel met terugwerkende kracht, voor de persoon die de
hoedanigheid van vluchteling bezit
en als dusdanig is erkend krachtens de
toepasselijke verdrags- en wetsbepalingen. (Art. 43, § 1, Werkloosheidsbesluit 25
nov. 1991; art. 24, 1, b, Verdrag 28 juli
1951 Status van Vreemdeling goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953; artt. 48 en
49, eerste lid, 2° en 3°, Vreemdelingenwet.)
819
25 september 1995
4. - Gerechtigde - Jonge werknemer
- Jonge werknemer, gezinshoofd - Studie - Administratief dossier - Stukken
- Gevolgen.
Alleen de in de artt. 124, 186, eerste en
tweede lid, en 189, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde en overeenkomstig
die bepalingen overgelegde stukken hebben de gevolgen waarvan in die artikelen
sprake is. (Artt. 124, 186, eerste en tweede
lid, en 189, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963.)
30 oktober 1995
934
5. - Gerechtigde - Jonge werknemer
- Jonge werknemer, gezinshoofd -

Studie - Administratief dossier - Stukken - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is het arrest
waarin wordt beslist dat de jonge
werknemer, gezinshoofd, op werkloosheidsuitkering gerechtigd is, op grand
van de enkele vaststellingen dat die
jonge werknemer een diploma heeft
overgelegd van licentiaat in de Germaanse filologie en dat hij voldoet aan de
andere vereisten van art. 124 Werkloosheidsbesluit 1963 dan die van het diploma. (Artt. 124, 186, eerste en tweede
lid, en 186, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963.)
30 oktober 1995
934
6. - Gerechtigde - Langdurige werkloosheid- Administratiefberoep-Ambtshalve gegrond - Gevolg.
De onvrijwillig deeltijdse werknemer die
de drie voorwaarden van art. 82, § 2,
vijfde lid, Werkloosheidsbesluit 1991, vervult, client niet het bewijs te leveren dat
hij uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen heeft geleverd om werk te vinden
gedurende de ganse duur van de werkloosheid in de zin van art. 82, § 2, eerste lid,
r, Werkloosheidsbesluit 1991. (Art. 82,
§ 2, Werkloosheidsbesluit 1991.)
1076
4 december 1995

RECHT OP UITKERING
7. - Recht op uitkering- Langdurige
werkloosheid - In aanmerking te nemen
periode - Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten - Werking in de tijd en
in de ruimte - Werking in de tijd Onmiddellijke toepassing.
Sinds 1 augustus 1989 kan het recht op
werkloosheidsuitkeringen van de in de
artt. 155ter en 143, § 2, tweede lid, Werkloosheidsbesluit bedoelde werkloze worden geschorst, als de duur van zijn werkloosheid het dubbel overschrijdt van de
gemiddelde werkloosheidsduur in het ambtsgebied van het gewestelijk bureau waarvan hij afhangt, en voor de leeftijdscategorie
en het geslacht waartoe hij behoort; die
schorsing gaat ten vroegste in op de eerste
dag van de derde maand die volgt op het
einde van de vrijstelling en, voor de berekening van de in art. 143 van voormeld
koninklijk besluit bedoelde werkloosheidsduur, wordt rekening gehouden met alle
dagen van volledige werkloosheid, ook al
vielen die dagen v66r 1 augustus 1989.
(Art. 2 B.W.; artt. 143, § 2, tweede lid, en
§ 7 en 155ter Werkloosheidsbesluit; art.
63, § 1 M.B. 4 juni 1964.)
27
9 januari 1995
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8. - Recht op uitkering - Beslissing
tot terugvordering- Verrnelding van periode
- Goede trouw werkloze.
Door uitdrukkelijk de periode waarop
de terugvordering betrekking had in zijn
beslissing te bepalen, spreekt de directeur
zich in die beslissing uit over de goede
trouw van de werkloze overeenkomstig
art. 210 Werkloosheidsbesluit 1963 (thans
art. 169 Werkloosheidsbesluit 1991). (Art.
210 Werkloosheidsbesluit 1963.)
30 januari 1995
103
9. - Recht op uitkering - Beslissing
tot terugvordering- Verrnelding van periode
- Geen vermelding van bedrag - Gevolg
t.a.v. verjaring.
Uit de bepalingen van art. 7, § 13,
tweede lid, Besluitwet 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, toegevoegd bij de Programmawet van 30 december 1988, volgt
dat de daarin bedoelde veijaringstermijn
slechts loopt naar aanleiding of ten aanzien van de beslissing van de directeur
waarbij de terugvordering van de onrechtmatig genoten en onverschuldigd betaalde
werkloosheidsuitkeringen wordt bevolen;
de omstandigheid dat die beslissing het
bedrag van die uitkeringen niet vermeldt,
doet daaraan niet af.
30 januari 1995
103
10. -Recht op uitkering- Werkloze
zonder loon - Loon - Opzeggingsvergoeding- Recht - Bestaan - Gevolg
- Werkloosheidsuitkering - Voorlopige
betaling.
Het enkel bestaan van het recht op een
opzeggingsvergoeding staat in de weg aan
enige toekenning van een recht op werkloosheidsuitkeringen; doch, wanneer de
werknemer de opzeggingsvergoeding
waarop hij eventueel aanspraak kan maken,
niet of slechts gedeeltelijk heeft ontvangen, kan hij voorlopig, gedurende de overeenstemmende periode, uitkeringen genieten,
indien hij voldoet aan de vereiste wettelijke en reglementaire voorwaarden. [Art.
126, eerste en tweede lid, Werkloosheidsbesluit (1963); art. 7, § 12, Beslw. 28 dec.
1944.]
137
6 februari 1995
11. - Recht op uitkering - Werkloze
zonder loon - Loon - Opzeggingsvergoeding - Werkloosheidsuitkering Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde.
De erkenning door de rechter van het
recht van de werknemer op een opzeggingsvergoeding is voldoende om de voorlopige

betaling van werkloosheidsuitkeringen als
onverschuldigd te beschouwen; het beheerscomite van de R.V.A. kan echter van de
terugvordering van de betaalde uitkeringen afzien, wanneer de werknemer, wegens
de toestand van zijn werkgever, het vonnis houdende veroordeling van laatstgenoemde tot betaling van de opzeggingsvergoeding niet kan doen uitvoeren. (Artt.
126, eerste en tweede lid , en 214, 5°
Werkloosheidsbesluit; art. 7, § 12, Beslw.
28 dec. 1944.)
137
6 februari 1995

12. - Recht op uitkering - Werkloze zonder loon - Loon - Opzeggingsvergoeding - Gedeeltelijke betaling.
Bij gedeeltelijke betaling aan de werkloze van de hem verschuldigde opzeggingsvergoeding, heeft deze geen aanspraak op
werkloosheidsuitkeringen, zelfs niet naar
evenredigheid met het gedeelte van de
opzeggingstermijn dat overeenstemt met
het gedeelte van de opzeggingsvergoeding
dat niet werd uitbetaald. (Art. 126, eerste
en tweede lid, Werkloosheidsbesluit; art.
7, § 12, Beslw. 28 dec. 1944.)
137
6 februari 1995

13. - Recht op uitkering- Toekenningsvoorwaarden - Uitsluiting - Beslissing
werkloosheidsinspecteur - Maatregel Aard.
Het ontzeggen van het recht op werklocisheidsuitkeringen wegens het niet
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt op
grond van art. 131, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1963 is een maatregel die
genomen wordt ten aanzien van de werknemer die aan de voorwaarden van toekenning van werkloosheidsuitkering niet
voldoet en mitsdien geen recht op die
uitkeringen heeft.
168
13 februari 1995
14. -Recht op uitkering - Toekenning - Voltijdse dienstbetrekking - Volledige werkdag - Dagelijkse arbeidsduur
-Begrip.
Art. 130, § 1, tweede en derde lid, Werkloosheidsbesluit, zoals het luidde na het
K.B. van 22 maart 1982 en voor het K.B.
van 3 juli 1985, wordt geschonden door de
beslissing dat de arbeidsbetrekking wordt
geacht voltijds te zijn, wanneer de werknemer gedurende vierentwintig uren per
week is tewerkgesteld. (Art. 130, § 1,
tweede en derde lid, Werkloosheidsbesluit.)
20 februari 1995
194

-18815. - Recht op uitkering - Werkne- haar verplichte bevoegdheid uit te oefemer tewerkgesteld in een deeltijdse arbeids- nen, niet eraan in de weg dat die commisregeling- Toekenning- Voorwaarden sie haar bevoegdheid na het verstrijken
Voltijdse dienstbetrekking - Aanbod.
van die termijn uitoefent. (Art. 143, § 4,
Wanneer een werknemer tewerkgesteld vijfde lid, Werkloosheidsbesluit.)
368
3 april 1995
in een deeltijdse arbeidsregeling, die aanvaard werd om aan de werkloosheid te
19. - Recht op uitkering - Ontzegontsnappen, samen met zijn aanvraag om ging- Onrechtmatig ontvangen werklooswerkloosheidsuitkeringen, de in art. 171 heidsuitkeringen - Beperking van de
octies, § 1, 1', c, Werkloosheidsbesluit terugvordering- Laatste 150 dagen van
bedoelde en door zijn werkgever onderte- onverschuldigde toekenning - Draagkende verklaring bij zijn uitbetalingsin- wijdte.
steiling heeft ingediend, moet hij, in de
De rechters die, nate hebben beslist dat
regel, de voltijdse betrekking aanvaarden,
die hij bij voorrang moet verkrijgen krach- de werkloze aileen op bepaalde dagen
tens art. 4 van de in die bepaling bedoelde heeft gewerkt en te goeder trouw hanC.A.O. nr. 35, ook al had de werknemer delde, op grond daarvan de terugvordehem die betrekking aileen aangeboden om ring enkel beperken tot de betreffende
zich te gedragen naar voormelde C.A.O. dagen vervat in de laatste 150 dagen
(Art. 171octies, § 1, c, Werkloosheids- voorafgaand aan de litigieuze administratieve beslissing, schenden art. 210 Werkloosbesluit.)
277 heidsbesluit van 20 dec. 1963.
6 maart 1995
10 april 1995
399
16. - Recht op uitkering- Arbeidson20.
Recht
op
uitkering
Terugvorgeschiktheid - Vaststelling - Weigering
om een passende dienstbetrekking te dering- Omvang- Draagwijdte- Aard
aanvaarden - Ontslag om billijke rede- van de wet.
Art. 4 wet van 11 maart 1977 tot uitvoenen.
·
De lichamelijke ongeschiktheid is geen ringvan een ve:rjaringstermijn voor schulreden om te weigeren een passende dienst- denjegens de uitbetalingsinstellingen voor
betrekking te aanvaarden, tenzij de onge- werkloosheidsuitkeringen heeft betrekschiktheid is vastgesteld overeenkomstig king op de omvang van de terugvordering
art. 38 M.B. van 4juni 1964. (Artt. 133 en van ten onrechte genoten uitkeringen; het
134 Werkloosheidsbesluit; artt. 37 en 38 is van dwingende aard ten voordele van
de werkloze. (Art. 4 wet van 11 maart
M.B. van 4 juni 1964.)
277 1977.)
6 maart 1995
418
24 april 1995
17. - Recht op uitkering - Deeltijdse
21.
Recht
op
uitkering
Terugvorarbeidsregeling - Normaal gemiddeld
dering - Omvang - Werking in de tijd.
maandloon - Berekening- Voordelen Art. 4 wet van 11 maart 1977 dat, door
Jaarlijkse voordelen- Eindejaarspremie.
Voor de berekening van het normaal de terugvordering te beperken, de omvang
gerniddeld maandloon, bedoeld in art. 171ter, bepaalt van de terugvordering van onrecht§ 4, Werkloosheidsbesluit 1963, ingevoegd matig genoten werkloosheidsuitkeringen,
bij art. 12 K.B. van 28 mei 1986, komen is van toepassing op de daartoe genomen
niet in aanmerking de voordelen die niet adrninistratieve beslissing, wanneer deze ·
maandelijks, maar jaarlijks worden uitge- beslissing is genomen onder vigeur van
keerd, zoals de eindejaarspremies. (Art. voormelde wet, de terugvordering bij die17lter, § 4, Werkloosheidsbesluit 1963; zelfde beslissing wordt bevolen en de R.V.A.,
M.B. van 4 juni 1964, art. 83quater, § 1, in de door hem later ingestelde vordering
eerste en tweede lid, K.B. van 18 april tot terugbetaling, zich ertoe beperkt op te
treden ter uitvoeringvan voormelde admi1974, art. 2, derde lid.)
20 maart 1995
322 nistratieve beslissing. (Art. 4 wet van 11
maart 1977; art. 2 B.W.)
18. - Recht op uitkering - Langdu24 april 1995
418
rige werkloosheid- Nationale administra22. - Recht op uitkering- Onbeschiktieve commissie - Administratief beroep
- Administratieve beslissing - Termijn baarheid van de werkloze voor de algewaarbinnen de administratieve beslissing mene arbeidsmarkt - Begrip.
moet genomen zijn - Draagwijdte.
Onbeschikbaarvoor de algemene arbeidsInzake langdurige werkloosheid staat . markt is de werkloze die voor de hervathet vaststeilen van een termijn voor de ting van de arbeid zodanig voorbehoud
nationale administratieve commissie om maakt dat hij maar voor een deel van
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passende dienstbetrekkingen beschikbaar
is. (Art. 133, vierde lid, Werkloosheidsbesluit.)
476
15 mei 1995
23. - Recht op uitkering - Toelating
- Verkrijging -E.G. -Art. 69, § 4,

Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71-Draagwijdte - Uitlegging - Prejudiciele vraag
-H.V.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling
van het E.E.G.-Verdrag of van een door de
instellingen van de Gemeenschap verrichte handeling, zoals artikel69, § 4, van
de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van
14 juni 1971, noodzakelijk is om een uitspraak van het Hofvan Cassatie mogelijk
te maken, in casu in een zaak waar de
vraag rijst of die bepaling de voorwaarde
oplegt dat gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden in Belgie moeten zijn
uitgeoefend voor de handhaving en voor
het verkrijgen van de hoedanigheid van
gerechtigde op werkloosheidsuitkering dan
wei aileen voor de handhaving van die
hoedanigheid en niet voor het verkrijgen
ervan, wendt het Hof zich, in de regel, tot
het Hofvan Justitie opdat dit bij wijze van
prejudiciele beslissing uitspraak doet. (Art.
177 E.E.G.-Verdrag.)
15 mei 1995
478

24. - Recht op uitkering - Terugvordering - Verjaring - Wet 11 maart 1977
- Werking in de tijd.
Art. 4 wet 11 maart 1977 tot invoering
van een veijaringstermijn voor schulden
jegens de uitbetalingsinstellingen voorwerkloosheidsuitkeringen, kan niet worden toegepast op een terugvordering die na zijn
opheffing onder de gelding van het nieuwe
art. 7, § 13, van de Besluitwet 28 dec. 1944
is bevolen, ook al betreft die terugvordering uitkeringen die v66r de ophe:ffing
werden genoten.
22 mei 1995
506
25. - Recht op uitkering- Arbeid voor

zichzelf - Begrip Voltooiingswerken.

Eigen waning -

De werkloze die omvangrijke voltooiingswerken aan de eigen woning uitvoert om
ze voor zichzelf bewoonbaar te maken,
verricht geen arbeid die ingeschakeld kan
worden in het economisch ruilverkeervan
goederen en diensten en die nietbeperkt is
tot het gewone beheer vaneigen bezit;
door het uitvoeren van diewerken gedurende zijn werkloosheidverliest hij zijn
aanspraak op werkloosheidsuitkering niet.
(Art. 126, eerste lid, 2, b, Werkloosheidsbesluit 1963.)
29 mei 1995
527

26. - Recht op uitkering - Samenwoning met een zelfstandige - Aangifte Begrip - Controlekaart - Vermeldingen
van de werkloze.
De door de werkloze op zijn controlekaarten aangebrachte vermeldingen zijn
geen aangifte van samenwoning met een
zelfstandige, in de zin van art. 128, § 1,
eerste lid, 1", Werkloosheidsbesluit. (Art.
128, § 1, eerste lid, 1o, Werkloosheidsbesluit.)
529
29 mei 1995
27. -Recht op uitkering- Langdu-

rige werkloosheid - Nationale administratieve commissie - Administratief
beroep - Onvrijwillig deeltijdse werknemer - Lage scholing - Scholing - Begrip.
De scholing, in de zin van art. 82, § 2,
vijfde lid, 3", Werkloosheidsbesluit 1991,
kan worden beoordeeld inzonderheid op
grond van de normale mogelijkheden om
werk te vinden op de arbeidsmarkt. (Art.
82, § 2, vijfde lid, 3°, Werkloosheidsbesluit
1991.)
792
18 september 1995
28. - Recht op uitkering - Langdu-

rige werkloosheid- Nationale administratieve commissie - Administratief beroep
- Onvrijwillig deeltijdse werknemer Lage scholing - Scholing - Begrip Werk - Arbeidsmarkt.
De scholing, in de zin van art. 82, § 2,
vijfde lid, 3", Werkloosheidsbesluit 1991,
kan worden beoordeeld inzonderheid op
grond van de normale mogelijkheden om
werk te vinden op de arbeidsmarkt. (Art.
82, § 2, vijfde lid, 3°, Werkloosheidsbesluit
1991.)
792
18 september 1995
29. - Recht op uitkering - Werksta-

king - Arbeidsrechtelijke relatie - Toekenning- Toelating van het beheerscomite
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Voorwaarde.
Het beheerscomite van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening beslist overeenkomstig art. 129, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963 in het raam van art.
126, eerste lid, 1", van hetzelfde besluit,
over de toekenning van werkloosheidsuitkering aan aile werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect gevolg
is van een werkstaking, ongeacht of zij
v66r of tijdens de staking verbonden zijn
door een arbeidsovereenkomst met de werkgever van het bedrijfwaar gestaakt wordt.
(Werkloosheidsbesluit 1963, artt. 126, eerste lid, 1°, en 129, eerste lid.)
25 september 1995
815

-
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30. - Recht op uitkering - Werkstaking - Arbeidsrechteli,fke relatie - Toekenning- Toelating van het beheerscomite
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Toepassingssfeer.
Ret beheerscomite van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening beslist overeenkomstig art. 129, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963 in het raam van art.
126, eerste lid, 1", van hetzelfde besluit,
over de toekenning van werkloosheidsuitkering aan aile werknemers wier werkloosheid het rechtstreeks of indirect gevolg
is van een werkstaking, ongeacht of zij
v66r of tijdens de staking verbonden zijn
door een arbeidsovereenkomst met de werkgever van het bedrijfwaar gestaakt wordt.
(Werkloosheidsbesluit 1963, artt. 126, eerste lid, 1 o, en 129, eerste lid.)
815
25 september 1995
31. - Recht op uitkering- Jonge werknemer- Jonge werknemer, gezinshoofdStudie - Administratief dossier - Stukken - Gevolgen.
Aileen de in de artt. 124, 186, eerste en
tweede lid, en 189, tweedelid, Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde en overeenkomstig
die bepalingen overgelegde stukken hebben de gevolgen waarvan in die artikelen
sprake is. (Artt. 124, 186, eerste en tweede
lid, en 189, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963.)
30 oktober 1995
934

32. - Recht op uitkering- Jonge werknemer- Jonge werknemer, gezinshoofdStudie - Administratief dossier . :.:__ Stukken - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is het arrest
waarin wordt beslist dat de jonge werknemer, gezinshoofd, op werkloosheidsuitkering gerechtigd is, op grond van de enkele
vaststellingen dat die jonge werknemer
een diploma heeft overgelegd van licentiaat in de Germaanse filologie en dat hij
voldoet aan de andere vereisten van art.
124 Werkloosheidsbesluit 1963 dan die
van het diploma. (Artt. 124, 186, eerste en
tweede lid, en 186, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1963.)
30 oktober 1995
934
33. - Recht op uitkering - Verlof zonder wedde- Uitoefening van andere dienstbetrekking - Geen afstand van arbeid
of loon.
De werknemer die verlof zonder wedde
opneemt en een andere dienstbetrekking
uitoefent, doet geen afstand van arbeid of
loon. (Art. 44 Werkloosheidsbesluit 1991.)
1074
4 december 1995

ALLERLEI
34. - Allerlei - Bijzondere bijdrage
- Betaling - Rechtsvordering - Verjaring - Termijn - Duur.
De rechtsvordering van de R.V.A. tot
betaling van de bijzondere bijdrage voor
sociale zekerheid inzake werkloosheidsverzekering ve:rj aart door verloop van dertigjaar. (Art. 2262 B.W., artt. 60, 64 en 67,
eerste lid, wet 28 dec. 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen.)
27 4
6 maart 1995
35. - Allerlei- Toekenning van werkloosheidsuitkeringen - StrafbepalingenOvertreding - Vaststelling - Procesverbaal - 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 Werkloosheidsbesluit.)
19juni1995
632
36. - Allerlei- Toekenning van werkloosheidsuitkeringen - Strafbepalingen Overtreding - Vaststelling - Procesverbaal - Bewijswaarde - Draagwijdte.
De in art. 9 wet van 16 nov. 1972 betreffende de arbeidsinspectie bedoelde processen-verbaal van de ambtenaren van de
R.V.A. zijn aileen maar bestemd om de
overtredingen van de strafbepalingen betreffende de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen vast te steilen met het oog op
bestraffing ervan; ze hebben geen bewijskracht tot het tegendeel bewezen is tenzij
in het belang van de strafvordering en van
de rechtsvordering tot vergoeding van de
schade ten gevolge van de overtredingen
die erin zijn vastgesteld, en het gezag dat
art. 9 eraan toekent, kan niet worden
aangevoerd in een bij het arbeidsgerecht
aanhangig gemaakt geschil betre:lfende
een administratieve beslissing waarbij de
maatregelen van de artt. 195 en 210 Werkloosheidsbesluit worden toegepast. (Art.
22 wet van 14 feb. 1961; art. 9 wet van 16
nov. 1972; artt. 173, 195 en 210 Werkloosheidsbesluit; art. 1 K.B. van 9 juli 1990.)
19 juni 1995
633
37. - Allerlei- Toezicht- Controlekaart - Schrapping - Afwezigheid Gevolg - Administratieve sanctie - Toepassingsgebied.
De werkloze die, zij het zelfs een enkele
dag, de bepalingen van art. 153, § 4,
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Werkloosheidsbesluit niet in acht heeft
genoii).en, wordt van het recht op werkloosheidsuitkeringen uitgesloten voor een
periode van 4 tot 26 weken. (Artt. 153, § 4,
en 195, eerste en derde lid, Werkloosheidsbesluit.)
19juni 1995
633

WERKSTAKING EN UITSLUITING
Werkstaking- Gevolg- Overeenkomst
- Gebrek in de toestemming - Geweld.
Geweld gepleegd tegen de werkgever,
die de verbintenis heeft aangegaan, is een
oorzaak van nietigheid, zelfs al is het te
wijten aan een omstandigheid, te dezen
een werkstaking, die niets heeft te maken
met het feit van de ontslagen werknemer
ten voordele van wie de overeenkomst is
aangegaan. (Art. 1111 B.W.)
1038
27 november 1995

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES,
BESLUITEN
ALGEMEEN
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Wet - Begrip Koninklijk besluit tot bescherming van een
landschap.
Nu een koninklijk besluit tot bescherming van een landschap, dat werd genomen ter uitvoering van de wet van 7
augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, geen wet is in
de zin van art. 608 Ger.W., is een cassatiemiddel niet ontvankelijk, in zoverre daarin
schending van zodanig besluit wordt aangevoerd. (Artt. 608 en 1080 Ger.W.)
23 maart 1995
336
2. - Algemeen - Aard van de wet Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkering - Terugvordering - Omvang.
Art. 4 wet van 11 maart 1977 tot uitvoeringvan een ve:tjaringstermijn voor schuldenjegens de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen heeft betrekking op de omvang van de terugvordering
van ten onrechte genoten uitkeringen; het
is van dwingende aard ten voordele van
de werkloze. (Art. 4 wet van 11 maart
1977.)
418
24 april 1995

:l. - Algemeen - Akkoord tussen Belgie en Zafre- Wet die dat akkoord bekrachtigt - Begrip.
Geen wet in de zin van art. 608 Ger.W.
is de wet van 8 september 1983 houdende
de goedkeuring van het Akkoord tussen
het Koninkrijk Belgie en de Republiek
Zaire, gesloten door wisseling van brieven
gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971,
houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten
van 6 februari 1965, hetzij door deze niet
geregelde aangelegenheden, nu dat akkoord
geen normatieve draagwijdte heeft.
26 oktober 1995
917

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
4. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Draagwijdte Reglementering.
In de regel is een nieuwe reglementering niet enkel van toepassing op de toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan, maar ook op de gevolgen van de
onder de vroegere reglementering ontstane toestanden die zich voordoen of die
voortduren onder vigeur van de nieuwe
reglementering, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. (Art. 2
B.W.)
9 januari 1995
27
5. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Onmiddellijke
toepassing - Werkloosheid - Recht op
werkloosheidsuitkeringen - Langdurige
werkloosheid - In aanmerking te nemen
periode.
Sinds 1 augustus 1989 kan het recht op
werkloosheidsuitkeringen van de in de
artt. 155ter en 143, § 2, tweede lid, Werkloosheidsbesluit bedoelde werkloze worden geschorst, als de duur van zijn werkloosheid het dubbel overschrijdt van de
gemiddelde werkloosheidsduur in het ambtsgebied van het gewestelijk bureau waarvan hij a:fhangt, en voor de leeftijdscategorie
en het geslacht waartoe hij behoort; die
schorsing gaat ten vroegste in op de eerste
dag van de derde maand die volgt op het
einde van de vrijstelling en, voor de berekening van de in art. 143 van voormeld
koninklijk besluit bedoelde werkloosheidsduur, wordt rekening gehouden met alle
dagen van volledige werkloosheid, ook al
vielen die dagen v66r 1 augustus 1989.
(Art. 2 B.W.; artt. 143, § 2, tweede lid, en
§ 7 en 155ter Werkloosheidsbesluit; art.
63, § 1 M.B. 4 juni 1964.)
27
9 januari 1995

-

192

6. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd- Strafwet- Uituoeringsbesluit - Wijziging - Terugwerkende kracht.
Art. 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit vervangen wordt door een later
besluit genomen ter uitvoering van dezelfde
wet zonder dat de wet zelf gewijzigd wordt.
199
21 februari 1995
7. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in. de tijd - Werkloosheid Teruguordering - Omuang.
Art. 4 wet van 11 maart 1977 dat, door
de terugvordering te beperken, de omvang
bepaalt van de terugvordering van onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen,
is van toepassing op de daartoe genomen
administratieve beslissing, wanneer deze
beslissing is genomen onder vigeur van
voormelde wet, de terugvordering bij diezelfde beslissingwordt bevolen en de R.V.A.,
in de door hem later ingestelde vordering
tot terugbetaling, zich ertoe beperkt op te
treden ter uitvoering van voormelde administratieve beslissing. (Art. 4 wet van 11
maart 1977; art. 2 B.W.)
24 april 1995
418
8. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Opeenvolging van
wetten - Strafwet - Nieuwe strafwet Strafbepalingen - Draagwijdte.
Wanneer de wet die de ten laste gelegde
feiten strafbaar stelde, werd opgeheven
maar bedoelde feiten ten tijde van de
uitspraak strafbaar zijn gesteld door een
nieuwe wet, kan de rechter die de feiten
bewezen verklaart, aileen de bij de vorige
wet bepaalde straffen opleggen, wanneer
deze in de minst zware straffen voorziet.
(Art. 2, tweede lid, Sw.)
973
7 november 1995

WETTIGHEID VAN BESLUITEN
EN VERORDENINGEN
9. - Wettigheid van besluiten en
verordeningen- Sociale zekerheid- Werknemers - Goederenveruoer.
De Koning is met art. 3, 5°, K.B. 28 nov.
1969 tot uitvoering van de SocialeZekerheidswet dat, onder bepaalde voorwaarden, de toepassing van voormelde
wet uitbreidt tot de personen die vervoer
van goederen verrichten dat hun door een
onderneming opgedragen wordt, de bevoegdheden niet te buiten gegaan die hem zijn
toegekend bij art. 2, § 1, 1 •, van die wet.
(Art. 3, 5•, K.B. 28 nov. 1969.)
375
5 april 1995

10. - Wettigheid van besluiten en verordenigen- Uitvoeringsbesluit van een opgeheven wet- Van kracht blijvend besluitVoorwaarden.
De verordenende besluiten blijven van
kracht zolang ze niet zijn opgeheven of
gewijzigd; zij blijven geldig zelfs als de
wetten die de grondslag ervan vormen
niet langer bestaan.
20 september 1995
800

ALLERLEI
11. - Allerlei- Ministeriele circulaire
- Draagwijdte.
In beginsel bevat een ministeriele circulaire geen dwingende regels voor de burgers; zij kan niet voorgaan hoven een
K.B., o.m. inzake de bezoldigingsregeling
in het onderwijs. (Artt. 37 en 107, tweede
lid, gecoord Gw. 17 feb. 1994; artt. 5, c, en
44bis K.B. 15 april 1958.)
729
4 september 1995
12.- Allerlei-Vreemdelingen-Maatschappelijk welzijn - Wettelijke bepalingen - Tegenstrijdigheid.
Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet houdende
regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde vreemdelingen is niet onverenigbaar met de
artt. 1 en 57,§ 1, van dezelfde wet, waarin
het beginsel is neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,
recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die· door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn onder de in die
wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met art. 2, § 5, van de wet van 2
april1965 betreffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de O.C.M.W.'s,
waarin wordt bepaald welk maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. (Artt. 1 en 57, §§
1 en 2, O.C.M.W.-wet; art. 2, § 5, wet van
2 april 1965.)
734
4 september 1995
13.- Allerlei- Vreemdelingen-Maatschappelijke dienstverlening - Wetsbepalingen - Tegenstrijdigheid.
Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet houdende
regeling van de maatschappelijke dienstverlening aan de daarin bedoelde vreemdelingen is niet onverenigbaar met de
artt. 1 en 57, § 1, van dezelfde wet, waarin
het beginsel is neergelegd dat elke persoon, om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid,
recht heeft op maatschappelijke dienstver-
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lening die door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn onder de in die
wet bepaalde voorwaarden wordt verzekerd, en met art. 2, § 5, van de wet van 2
april1965 betreffende het ten laste nemen
van de steun verleend door de O.C.M.W.'s,
waarin wordt bepaald welk maatschappelijk centrum bevoegd is om aan een politiek asielzoeker maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. (Artt. 1 en 57,§§
1 en 2, O.C.M.W.-wet; art. 2, § 5,. wet van
2 april 1965.)
1005
13 november 1995

WOONPLAATS
1. - Onschendbaarheid - Waarneming door de geopende voordeur.
Wanneer de verdachte in zijn woning is
en op het aanbellen van een verbalisant
de deur ervan heeft geopend, schendt deze
art. 15 Gw. (1994) niet door vaststelling te
doen zonder de woning te betreden.
10 januari 1995
31
2. - Begrip - Rechtspersoon - Vonnissen en arresten.
In de zin van art. 780, eli)rste lid, 2~,
Ger.W., is de woonplaats van een partij,
die een rechtspersoon is, haar maatschappelijke zetel. (Art. 780, eerste lid, 2•, Ger.W.)
29 mei 1995
522

WRAKING
1. - Rechter in de jeugdrechtbank Gewettigde verdenking - Onttrekking Verzoekschrift - Aard.
Een verzoekschrift tot onttrekking van
de zaak aan een ·rechter in de jeugdrechtbank is, ook al wordt het "verzoekschrift tot onttrekking we gens gewettigde
verdenking" genoemd, geen vordering tot
verwijzing van een jeugdrechtbank naar
een andere jeugdrechtbank; het kan eventueel een grond tot wraking opleveren.
(Artt. 542 e.v. Sv.; artt. 828 e.v. Ger.W.)
13 december 1995
1116

z
ZIEKTE· EN INVALIDITEITSVER·
ZEKERING
ALGEMEEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1.- Algemeen-Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Aansprakelijke derde
- Gedeeltelijke aansprakelijkheid - Verzekeringsinstelling - Indeplaatsstelling - Omvang.
De verzekeringsinstelling die prestaties
heeft verleend aan de persoon die
schade heeft geleden waarvoor een derde
ten dele aansprakelijk is, treedt in de
plaats van de rechthebbende tot beloop
van het geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd zijn ter vergoeding van
dezelfde schade, ongeacht de mate
waarin de getroffene aansprakelijk is verklaard. (Art. 136, § 2, vierde lid, K.B. 14
juli 1994.)
15 februari 1995
177
2. - Algemeen - Verzekeringsinstelling- Terugvordering van verleende prestaties tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds - Eigen recht Kenmerk.
De verzekeringsinstelling die haar eigen
recht van terugvordering van verleende
prestaties uitoefent, krachtens art. 76quater, § 2, zesde lid, Z.I.V.-wet, tegenover het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
in de gevallen bedoeld bij art. 50 van de
wet van 9 juli 1975 betre:ffende de controle
op de verzekeringsondernemingen, komt
niet in de plaats van de rechthebbende;
dit eigen recht heeft niet het subrogatoir
kenmerk bepaald in art. 76quater, § 2,
vierde lid, Z.I.V.-wet.
11 september 1995
762
3. - Algemeen - Persoon benadeeld
door het gebruik van een niet gei"dentificeerd of niet verzekerd voertuig - Persoon
in het genot van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van
de verzekeringsinstelling tegenover het
Gemeenschappelijk MotorwaarborgfondsAansprakelijkheid verdeeld tussen de benadeelde en een derde.
Wanneer de aansprakelijkheid voor een
ongeval wordt verdeeld tussen de door het
ongeval benadeelde persoon en een derde
die een niet gei:dentificeerd of niet verzekerd voertuig bestuurde, is het eigen recht,
waarover de Z.I.V.-instelling krachtens art.
76quater Z.I.V.-wet tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds beschikt, beperkt, enerzijds, tot het bedrag
van de door de verzekeringinstelling aan
de benadeelde verleende prestaties, anderzijds, tot het maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe de derde, die de
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schade heeft veroorzaakt, jegens het slachtoffer gehouden is inzake vergoeding van
de geldelijke lichamelijke schade.
836
29 september 1995

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
4. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Terugvordering van arbeidsongeschiktheidsuitkering - Verjaring - Aanvang - Verwittiging van de verzekeringsinstelling.
Uit de samenhang van artt. 57,§ 1, 3",
Z.I.V.-wet en 240bis, K.B. 4 nov. 1963
volgt dat de daarin bedoelde uitkeringen
rechtmatig aan de werknemer worden uitbetaald wanneer aan het gestelde van art.
240bis is voldaan en dat pas uit het verloop van de ingestelde procedure kan blijken of de verzekering al dan niet een recht
heeft op terugbetaling van prestaties; de
verjaring bepaald in art. 106, § 1, eerste
lid, 5", Z.I.V.-wet loopt slechts wanneer de
verzekeringsinstelling recht heeft op teruggave van de ten laste van de uitkeringsverzekering ten onrechte verleende prestaties.
26juni1995
676

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
5. - Ziektekostenverzekering - Verstrekkingen - Rechtsvordering tot betaling - Verjaring - Openbare orde.
De bepaling inzake verjaring van de
rechtsvordering tot betaling van verstrekkingen van de ziektekostenverzekering raakt
de openbare orde. (Art. 106, § 1, eerste lid,
3°, tweede en derde lid, tweede zin, Z.I.V.wet.)
795
18 september 1995

ALLERLEI
Allerlei - Geschil tussen verzekeringsinstelling en Fonds voor Arbeidsongevallen - Arbeidsongeval - Interesten op bijslagen - Subrogatoire vordering - Aard - Gerechtskosten Gevolg.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet is niet
toepasselijk op het geschil tussen de ziekteverzekeraar en het Fonds voor Arbeidsongevallen over een vordering tot betaling
van interest op uitgekeerde bijslagen. (Art.
76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet; art.
1017 Ger.W.)
96
30 januari 1995
6. -

NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
De noten en conclusies van het openbaar ministerie verschenen vanaf 1961 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 deel 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 hoekdee} 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 - Voorwaarden 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 orgaanVoorwaarden 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, aangestelde Aangestelde - Onrechtmatige daad Misbruik van zijn bediening- Fout van de
benadeelde - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 11
maart 1994, A.R. nr. 8150, A. C., 1994,
nr. 116.
Daad- Fout- Wets- ofverordeningsbepaling - Materiele overtreding - Begrip- Sociale zekerheid- Werknemers Bijdragen - Betaling - Niet-betaling.
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 412.
Da~d- Fout- Wets- ofverordeningsbepalmg - 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.
Herstelplicht - Gebouwen - Instort~~g ---:- Gebrek in de bouw - AansprakehJkhmd van de eigenaar - Gebouw in opri?hting- Nog niet opgeleverd gebouwE1genaar.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS Cass 16
juni 1995, A.R. nr. C.93.03l9.N, A. c.,
1995, nr. 305.
Bijzondere aansprakelijkheid- Burenhinder - Eigendomsrecht - Verbroken
evenwicht- Compensatie- Volledig verbod va:t;J. een niet foutief feit.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 14
dec. 1995, A.R. nr. C.93.0354.N, A. C.,
1995, nr. 550.

AFSTAMMING
. Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toetsmg aan art. 14 Jo 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)- Toetsmg 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.
'
' .
. ~rkenning _van vaderschap - MinderJange van mmder dan 15 jaar- Vertegenwoordiging in rechte.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas.,
1993, nr. 207.
~rkenning van vaderschap - Niet betWist vaderschap - Belang van het kindBevoegdheid 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.
6~.
'

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
Aansprakelij~eid- Samenlopende fouten - GedeeltehJke 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.
' .

Re?htspleging - Veljaring - Fonds voor
Arbe1dsongevallen - Terugvordering van
onverschuldigde vergoedingen- Schorsing en stuiting.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 199192, nr. 317.
Re?htspleging- Veljaring- Fonds voor
Arbe1dsonge':allen - Terugvordering van
o~verschuld1gde vergoedingen- Wijzigmg van de graad van arbeidsongeschiktheid.
Conclusie proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671,A.C., 199192, nr. 317 .
Weg naar en van het werk- Gelijkgestelde trajecten - Begrip.
Concl: proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13
apnl1992, A.R. nr. 7791, A. C., 199192, nr. 433.
Weg naar en van het werk- Gelijkgestelde trajecten - Inning van het loon.
Concl: proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13
apnl1992, A.R. nr. 7791, A. C. 199192,nr.433.
'
yYeg naar en van het werk- Normaal
traJect - Omweg.
Concl: proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13
apnl1992, A.R. nr. 7791, A. C., 199192, 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 - .B~slissing van het strafgerecht- Beshssmg van het arbeidsgerecht
- Gezag van het strafrechtelijk gewijsde
t.a.v. de burgerlijke rechter.

-197Concl. 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- VerblijfbuitenshuisTraject naar en van de plaats waar de
werknemer ontspanning neemt.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 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. iF. 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.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onderbreking- Duur - Belangrijkheid- Weinig belangrijke duurBegrip.
Noot, J.F.L., Cass., 13 nov. 1995, A.R. nr.
S.94.0107.F, A. C., 1995, nr. 490.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject - Onderbreking.
Noot, J.F.L., Cass., 13 nov. 1995,A.R. nr.
S.94.0107.F, A. C., 1995, nr. 490.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Aller lei- 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., 199192, 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., ljuni
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 van essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst Kennisgeving van de
beeiildiging door de tegenpartij - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 7 ju:rii
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.

-198Concl. 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- Nietbestaan - Bewijs - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F,AC.,
1994, nr. 119.

ARBITRAGER OF
PrejudiciEHe vraag- Verplichting voor
het Hofvan Cassatie- Niet ontvankelijkheid en onpartijdigheid - Wraking.
Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr.
P.93.0458.N, A. C., 1994, nr. 273.

ARTS
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Magistraat-assessor- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec
1993,A.R.n~ 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 BISTHOVEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.

BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE

DE

TOEGE-

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., 199192, nr. 30.

BESCHERMING
SCHAPPIJ

VAN

DE

MAAT-

Internering - Internering door rechters die uitspraak deden over voorlopige
hechtenis - Wettigheid.
Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201

BE SLAG
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 BISTHOVEN, 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. PIRET, 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., 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. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.
Algemeen - Strafzaken- Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van za-
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BETEKENING EN KENNISGEVING

BLOEDPROEF
Wijze van uitvoering -Analyse - Uitslag- Kennisgeving- Tweede analyseTermijnen- Doel- Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr.
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 51.

Algemene begrippen - Strafzaken Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling- Naar het hofvan 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.

BOSS EN
Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990
- Misdrijven- Ve:rjaringstermijn- Stuiting.
Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr.
6076, A. C., 1993, nr. 112.

ken - Kort geding- Bevoegdheid van de
rechter - Feitelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 2 nov.
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995,
nr. 470.

BEVOEGDHEID EN AANLEG
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - N aar het hof van assisen verwezen beschuldigde.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992,A.R. nr.
7285, A. C., 1991-92, nr. 816.
Burgerlijke zaken- Bevoegdheid- Algemeen - Rechter in kort geding - Strafzaken - Opsporingsonderzoek.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 2 nov.
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995,
nr. 470.

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.
Concl. 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 Doel - Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr.
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 51.
Strafzaken- Bewijsvoering- Telefoontap in het buitenland - Bekendmaking
van een misdrijf- Onwettigheid begaan
door de aangever - Rechtmatig verkregen bewijs - Gevolg.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 30 mei
1995, A.R. nr. P.93.0946.N, A. C., 1995,
nr. 267.

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN
Geschillen over burgerlijke rechtenBevoegdheid van de Rechterlijke MachtArt. 92 Gw. - Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en 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.
Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven
motorrijtuig veroorzaakte schade - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec.
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995,
nr. 557.
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 Hofbeperkt tot een middelMiddel 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.

-200Vorderingen 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.
Vernieting, 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.
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei Strafzaken - Motivering van de straf en de
strafmaat - 'lbetsing van het Hof- Marginale toetsing - Grens.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan.
1995, A.R. nr. P.92.7292.N, A. C., 1995,
nr. 36.
Vernietiging, omvang - StrafzakenStrafvordering - Beklaagde en verdachte
- Onmiddellijke aanhouding.
Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. nr.
P.95.0327.N, A. C., 1995, nr. 240.

CASSATIEBEROEP
Burgerlijke zaken- Personen door oftegen wie cassatieberoep kan worden in-'
gesteld - 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 van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
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.
Burgerlijke zaken- Personen door oftegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser Openbaar ministerie - Ontvankelijkheid
- Vereiste- Begrip- Hoger beroep.
Noot, J.F.L., Cass., 3 april1995, A.R. nr.
S.94.0159.F, A. C., 1995, nr. 183.
Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Cassatieverzoekschrift- Betekeningen en kennisgevingen- BetekeningExploot - Verweerder - Woonplaats Woonplaats in het buitenland- Keuze van
woonplaats - Keuze van woonplaats in
Belgie- Bewijs- Betekening aan de in
Belgie gekozen woonplaats - Ambtshalve
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 15
mei 1995, A.R. nr. C.94.0398.F, Bull. en
Pas., 1995, nr. 235.

CASSATIEMIDDELEN
Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit miskenning van
bewijskracht - Akte van het gerecht Overlegging van een afschrift - Eensluidendverklaring - Gri:ffier - Advocaat
bij het Hof- Ontvankelijkheid.

-201Concl. adv.-gen. DU 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.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Gelijke behandeling - Werknemers Mannen en vrouwen - Diqcriminatie Bepaling - Nietigheid- Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr.
9575, A. C., 1994, nr. 23.

DESKUNDIGENONDERZOEK
Tuchtzaken - Bepalingen van het
Ger.W. betreffende het deskundigenonderzoek - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26
mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N, A. C.,
1995, nr. 257.

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.

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 echtscheidingWetsconflict - 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
Medeeigendom- 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

DIEREN

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.

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.

Onbeheerde nalatenschap - Schuldeisers van de overledene - Samenloop Datum - Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 2 juni
1994, A.R. nr. C.93.023l.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 282.

DWANGSOM

Medeeigendom -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.

Verjaring- Stuiting- Bevel tot betaling - Verzet - Gevolgen.
Noot, M.D.S., Cass., 7 dec. 1995, A.R. nr.
C.95.0239.N, A. C., 1995, nt. 535.

-202FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECIITELIJK 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.
Recht~pleging - Verkoping van een tot
de failliete boedel behorend vastgoed Door een rechter-commissaris aangestelde
notaris - Goedkeuring voor 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 boedel behorend vastgoed- NotarisVerkoopsvoorwaarden - 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.

GOEDEREN

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.

Onroerend goed - Huwelijk- Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
woning dient - Wetsconfiict - Vreemde
wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.

GEMEENSCHAP, GEWEST

GRONDWET

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.

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.

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 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.

GENEESKUNDE
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Magistraat-assessor - Onafuankelijkheid 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.
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Bepalingen van het
Ger.W. betreffende het deskundigenonderzoek - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen deskundigenonderzoek.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 26
mei 1995, A.R. nr. D.94.0034.N, A. C.,
1995, nr. 257.

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 - 'Ibetsing van de wettigheidBesluiten 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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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- Hofvan
assisen - Behandeling ter zitting - Debatten - Openbaarheid- 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.
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 107 - Algemeen bestuur - Ministeriele circulaire - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417 .F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.

HANDELSPAPIER
Wisselbrief- Betaling aan een derdehouder 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.

HERHALING
Wanbedrijf na wanbedrijf- Veroordeling met uitstel- Ondergane straf- Tijdstip- Termijn van vijfjaar -Aanvang.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 24 juni 1992, A.R. nr. 9910, Bull.
en Pas., 1992, nr. 561.

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
Verzoek tot herroeping van het gewijsde
- Verzoekende partij - Onzorgvuldige bewijsvoering voor de feitenrechter - Ontvankelijkheid van het verzoek.
Noot, G.B., Cass., 26 mei 1995, A.R. nr.
C.93.0277.N, A. C., 1995, nr. 256.

HERZIENING
Advies - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 17
maart 1992,A.R. nr. 6057,A.C., 199192, 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.
Concl. adv.-gen. PrRET, Cass., 8 okt. 1992,
A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr.
657.
Strafzaken - Gevolgen - Verstekvonnis waartegen het O.M. niet in hager beroep is gekomen- Vonnis op verzet- Hoger 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 hager beroep.
Tegenstrijdige concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105,
A.C., 1994, nr. 269.
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 - Ontbinding van de overeenkomst.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTROYEN, 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 BISTROYEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405,
Bull. en Pas., 1993, nr. 291.
Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Voortijdige beeindiging -Akkoord van partijen- Wijze van
vasts telling.
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Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
feb. 1995, A.R. nr. C.93.0146.N, A. C.,
1995, nr. 98.

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.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 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 dientWetsconflict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.
Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de
echtgenoten en de kinderen - Geen beperking in de tijd - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 nov.
1995, A.R. nr. C.93.0090.N, A. C., 1995,
nr. 518.
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Wettelijk stelsel - Wetsconflict Vreemde wet - Werking in de tijd.
Concl. 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 Voorwaardeno- 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.
Concl. 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 onderzoekVereisten.
Concl. 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.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
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.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull.
en Pas., 1992, nr. 268.
Rechten en voorrechten van de Schatkist- Vervolgingen - DwangschriftBegrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
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.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 9111, Bull.
en Pas., 1992, nr. 741.
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Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vervolgingen - Onrechtstreekse
vervolgingen - Dwangschrift - Dwangbevel - Gelijkstaande akte - Betekening - Kennisgeving - Niet vereist.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 9111, Bull.
en Pas., 1992, nr. 741.

Voorheffingen en belastingkrediet- Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Bedrijfsvoorheffing - Verrekening met belastingen - Onmogelijkheid Gevolg.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 9 juni
1995, A.R. nr. F.93.002l.N, A. C., 1995,
nr. 286.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Pensioenen - Vergoedingen wegens beroepsziekte - Belastbaarstelling Vereiste.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 nov.
1992, A.R. nr. F 1985 N, A. C., 199192, nr. 756.

INTEREST
Compensatoire interest- Stedebouw Sanctie - Herstel- Burgerlijke partij Gemeente en gewest - Veroordeling tot betaling van meerwaarde - Op die som verschuldigde interesten - Moratoire interest.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 feb.
1992,A.R. nr. 4965,A.C., 1991-92, nr.
333.

Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Onroerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interest.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 18 dec.
1992, A.R. nr. F 1999 N, A.C., 199192, 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 - Grenzen en
gevolgen.
Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.),
Bull. en Pas., 1993, nr. 433.
Aanslagprocedure '--- Beslissing van de
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.
Aanslagprocedure- Bezwaar- Bedrijfsvoorheffing- Vaststaande belastingschuld - Ontvankelijkheid van het bezwaar.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 9 juni
1995, A.R. nr. F.93.0021.N, A. C., 1995,
nr. 286.

KIND

Erfrecht -Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan art. 14 Jo 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.

KORTGEDING
Bevoegdheid - Bestuurshandeling Subjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
Concl. eerst adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14
jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N, A. C.,
1994, nr. 20.
Bevoegdheid van de rechter- Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Beslag en
verzegeling van zaken - Feitelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov.
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995,
nr. 470.
LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding- Onderhoud van de kinderen - Bijdrage van de ouders - Overeenkomst - Wijziging - Voorwaarde.

-
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Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei
1992, A.R. nr. 7892,AC., 1991-92, nr.
466.
Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de
echtgenoten en de kinderen - Geen beperking in de tijd - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 30 nov.
1995, A.R. nr. C.93.0090.N, A. C., 1995,
nr. 518.

LOON
Algemeen - Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan.
1993,A.R. nr. 8153,AC., 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 rechtenArt. 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. 'lbetsing 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 gerechtelijk 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.
Uitvoerende Macht- Machtsoverdracht
- Besluiten- Wetten- Koning - Minister.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417 .F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
Machtsoverdracht- Uitvoerende Macht
- Besluiten- Wetten- Koning - Minister.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417 .F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
Uitvoerende Macht - Ministeriele circulaire - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.

MACHTSOVERSCHRIJDING
Aangifte bij het Hof van Cassatie op
voorschrift van de minister van Justitie Deelneming van de minister van Justitie
aan de uitoefening van de Rechterlijke
Macht - Raad van State - Bevoegdheid.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 nov.
1994, A.R. nr. C.93.0420.F., Bull. en
Pas., 1994, nr. 497.
Ministeriele circulaire - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
Machtsoverdracht - Uitvoerende Macht
- Besluiten- Wetten- Koning- Minister.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
MIJNEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN
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,AC., 1991-92, nr.
500.
MINDER-VALIDEN
Tegemoetkoming- Echtgenoot- Werknemer - Onderdaan van een Lid-StaatE.G. - Artt. 2 en 3, Verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71- Uitlegging- Prejudicieel geschil- H.v.J.

=======
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sept. 1991,A.R. nr. 9012, Bull. en Pas.,
1992, nr. 7.

NATUURLIJK KIND- ZIE : AFSTAMMING-KIND

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.

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.

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., 199192, 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- Ingangsdatum 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.
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
(BEHOUD VAN)
Natuurbehoud- Duinendecreet- Beschermde gebieden - Bouwvergunning Bouwverbod - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 5 okt.
1995, A.R. nr. C.95.0073.N, A. C., 1995,
nr. 416.

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
Universi.tair onderwijs- 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.
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling- Bijdrageplicht tegenover de soctale-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.

-
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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.
Bezoldigingsregeling - Uitvoerende
Macht - Ministeriele circulaire - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1994, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.

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, nr. 638.
Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - Kort geding - Bevoegdheid van de rechter - Feitelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov.
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995,
nr. 470.

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 april1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201.
Kamer van inbeschuldigingstelling- In
het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N,AC., 1995,
nr. 526.
Uitlevering- In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Uitvoerbaarverklaring- Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Tijdsverloop sinds
het instellen van hoger beroep - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Opdracht.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N, A C., 1995,
nr. 526.

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.
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE
Onteigeningsbesluit - Beroep tot nietigverklaring- Bevoegdheid van de Raad
van State - Grenzen.
Concl. adv.-gen. PJRET, Cass., 12 okt.
1995, A.R. nr. C.94.0479.F, Bull. en
Pas., 1995, nr. 432.
OPENBAAR MINISTERIE
Burgerlijke zaken- Advies van het O.M.
- Verzoek tot heropening van de debatten.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
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Strafvordering- Uitoefening- Telefoontap in het buitenland- Bekendmaking van een misdrijf- Gevolg - Beoordeling.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 30 mei
1995,A.R. nr. P.93.0946.N,A.C., 1995,
nr. 178.
Burgerlijke zaken- CassatieberoepOpenbare orde - Ontvankelijkheid- Vereiste - Begrip - Hoger beroep.
Noot, J.F.L., Cass., 3 april1995, A.R. nr.
S.94.0159.F, A. C., 1995, nr. 183.

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.

OPENBAREINSTELLING
Nationale Kas voor BeroepskredietPersoneel - Statuut - Begrip.
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.
N ationale Kas voor Beroepskrediet Personeel - Rechtspositie.
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.

OPENBARE 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.

PARLEMENTAffiE ONSCHENDBAARHEID - ZIE : IMMUNITEIT
PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Onroerend goed met hypotheek bezwaard - Bedrieglijke verkoop - Betaling van de hypothecaire schuldvorderingen naar aanleiding van die ver koop Gevolg.
Noot, G.D., Cass., 15 mei 1992, A.R. nr.
7517,A.C., 1991-92, nr. 487.
PENSIOEN
Vergoedingspensioen - Samenloop Arbeidsongeschiktheidsuitkering Z.l. 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- Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hofvan 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- BevoegdheidHandeling van een bestuurlijke overheidVerzoek 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.
Afdeling administratie -Arrest vatbaar voor cassatieberoep - Bevoegdheid
van het Hof.
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Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., Verk. K,
5 feb. 1993, A.R. nr. 8209, A C., 1993,
nr. 78.
Afdeling wetgeving- Advies- Dringende noodzakelijkheid - Ministers - BeCiordeling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. enPas., 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,
AC., 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.
Afdeling administratie - Bevoegdheid Handeling van een administratieve overheid- Beslissing van de minister van Justitie inzake machtsoverschrijding.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 17 nov.
1994, A.R. nr. C.93.0420.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 497.
Bevoegdheid- Beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling Onteigening ten algemenen nutte.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt.
1995, A.R. nr. C.94.0479.F, Bull. en
Pas., 1995, nr. 432.

RECHTEN VAN DE MENS
Art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M. - Discriminatieverbod- Natuurlijk kind - ErfrechtArt. 756 B.W. (oud)

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583,AC., 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, AC., 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, AC., 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 april1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201.

RECHTERLIJKE MACHT MACHTEN

ZIE

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Strafzaken - Internering gelast door
rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis - Wettigheid.
Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, AC., 1994, nr. 201.
RECHTERLIJK GEWIJSDE
Gezag - Strafzaken - Arbeidsongeval- 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.
Gezag van gewijsde - Strafzaken- Vervolging wegens aan een veroordeling voorafgaand misdrijf- Eenheid van opzet -
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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.
Concl. 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.
Concl. 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.93.0097.F,A.C.,
1994, nr. 119.
Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling- Begrip - Grandslag.
Noot, J.F.L., Cass., 31 okt. 1994, A.R. nr.
S.94.0035.F, A. C., 1994, nr. 462.
Beginsel van behoorlijk bestuur -Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Ministeriele circulaire.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.

Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter een norm niet mag toepassen die een bepaling van hogere rang
schendt .,...- Begrip - Uitvoerende Macht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.

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. VELD, 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 he<;htenis - 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. VELD, Cass., 26
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas.,
1992, nr. 339.
Op conclusie - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling.
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr.
9632, A. C., 1991-92, nr. 495.

-212Algemeen - 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
april1994, A.R. nr. S.93.0148.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 185.
Algemeen - Straf en strafmaat - Bijzondere motiveringsverplichting- Hofvan
Cassatie - Toetsing van het Hof- Marginale toetsing - Grens.
Concl. adv.-gen. Du JARDIN, Cass., 24 jan.
1995, A.R. nr. P.92.7292.N, A C., 1995,
nr. 36.

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.
SCHULDVERGELIJIUNG
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 verwondingen en onopzettelijk doden - Misdrijf
- Verjaring - Termijn - Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr.
9627, A. C., 1994, nr. 16.
SOCIALE 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- LoonKosten 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- Wetsofverordeningsbepaling- 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 hernomen - Begrip.
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., 199192, 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.
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-213Ruimtelijke ordening- Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op schadevergoeding - Aard.
Concl. adv.-gen. JANNSEJ:'fS 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.
Bouwvergunning- Duinendecreet Beschermde gebieden - Bouwverbod Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 5 okt.
1995,A.R. nr. C.95.0073.N,A.C., 1995,
nr. 416.

STRAF
Allerlei - Motivering - Thesting van het
Hofvan Cassatie- Marginale toetsingGrens.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan.
1995, A.R. nr. P.92.7292.N, A. C., 1995,
nr. 36.

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.

TUSSENKOMST
Strafzaken - Rechtsvordering van de beklaagde - Gedwongen tussenkomst van
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec.
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995,
nr. 557.

UITLEVERING
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Opdracht.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N,A.C., 1995,
nr. 526.
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldingstelling
- Bevoegdheid.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N enP.95.1147.N,A.C., 1995,
nr. 526.

UITVOERBAARVERKLARING
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Beslissing van de raadkamerHoger beroep - Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep -Kamer van inbeschuldingstelling - Opdracht.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N,A.C., 1995,
nr. 526.
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Beslissing van de raadkamerHoger beroep- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldingstelling - Bevoegdheid.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N,A.C., 1995,
nr. 526.

-
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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.

VENNOOTSCHAP
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., 23jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull.
en Pas., 1992, nr. 268.
Handelsvennootschappen- AlgemeenOntbinding - Vereffening - Handelaar,
ophouden van betalen en geschokt zijn van
krediet - Faillissement.
Concl. 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 interestBegrip.
Concl. 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 van de
graad van arbeidsongeschiktheid.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 199192, nr. 317.

Burgerlijke zaken- Schorsing- Stuiting - Fonds voor Arbeidsongevallen - Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A.C., 199192, 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 - Onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en onopzettelijk doden.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr.
9627, A. C., 1994, nr. 16.
Bugerlijke zaken- Stuiting- Dwangsom - Bevel tot betaling - Verzet- Gevolgen.
Noot, M.D.S., Cass., 7 dec. 1995, A.R. nr.
C.95.0239.N, A. C., 1995, nr. 535.

VERWIJZING NA CASSATIE
Strafzaken - Voorlopige hechtenis Handhaving- Ernstige aanwijzigen van
schuld - Beslissing - Motivering - Tegenstrijdige gronden- Cassatie - Cassatie met verwijzing.
Concl. adv.-gen. 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 - Cassatie zonder verwijzing - Begrip.
Concl. adv.-gen. 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 - B~grip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9340, Bull.
en Pas., 1992, nr. 280.

-
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W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - 'Ibevallig feit - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 nov.
1992, A.R. nr. 77 42, A. C., 1992-93, nr.
729.
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Vordering van de beklaagde tot gedwongen tussenkomst Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven
motorrijtuig veroorzaakte schade - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec.
1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995,
nr. 557.

VERZET
Strafzaken - Verstekvonnis waartegen het O.M. niet in hager 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.
P.93.0437.F, A. C., 1993, nr. 397.

nr:

VONNISSEN EN ARRESTEN
Burgerlijke zaken- Algemeen - Te laat
ingediende conclusie - Wering van de conclusie uit het debat.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 31 okt.
1991, A.R. nr. 9069, Bull. en Pas.,
1992, nr. 123.
Burgerlijke zaken - Algemeen - 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.
Burgerlijke zaken- Algemeen - Verzoek tot heropening van de debatten Nieuw feit- Begrip- Advies van het
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.
Invrijheidstelling - 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 het hofvan
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
het ogenblik van de beslissing.
Noot, J.F.L., Cass., 20 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.1352.F,AC., 1993, nr. 417.
Handhaving- Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Ernstige aanwijzingen van schuld - 'Ibezicht van het Hof
- Grenzen - Oorspronkelijk procesverbaal - 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.- 'Ibepasselijkheid.
Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R. nr.
P.94.0202.N, A.C., 1994, nr. 140.
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Onmiddellijke aanhouding- Cassatie Vernietiging.
Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. nr.
P.95.0237.N, A. C., 1995, nr. 240.

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
Inschrijving in het 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 Vere:ffening- 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 het 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
ZIE : CASSATIEBEROEP
VREEMDELINGEN
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.

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 - Wetsconfiict.
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,AC., 1994,
nr. 198.

WERKLOOSHEID
Recht op werkloosheidsuitkering - Beslissing- Ontzegging ofbeperking van het
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.
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid- Nationale administratieve commissie- Administratiefberoep- Onvrijwillig deeltijdse werknemer Lage
scholing - Scholing - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18
sept. 1995, A.R. nr. S.95.0013.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 386.

VREEMDEWET

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed- Gevolgen t.a.v. de personen- Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding Wetsconfiict.

Werking in de tijd en in de ruimte Werking in de tijd- Huwelijksvermogensstelsels - Wetsconfiict- Wettelijk
stelsel - Vreemde wet.

-217Concl. 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 22 - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6
dec. 1994,A.R. nr. P.93.1561.N,A.C.,
1994, nr. 537.
Allerlei - Ministeriele circulaire Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
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 het
slachtoffer van een verkeersongeval Slachtoffer als persoon ten laste - Vordering tot terugbetaling tegen de verzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt - Veroorzaker van het ongeval
verstrekkingsgerechtigd lid van de
verzekeringsinstelling - Subrogatie van de
verzekeringsinstelling in de rechten van het
slachtoffer van het ongeval - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1991, A.R. nr. 9101, A. C., 199192, nr. 127.
Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen Gedekte schade.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei
1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr.
488.
Algemene begrippen - Cumulatieverbod - Schadeloosstelling krachtens andere wetgeving - Gedekte schade.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei
1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr.
488.
Ziektekostenverzekering- Nog niet gedekte persoon - Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde - Vonnis dat de
vordering van de verzekeringsinstelling afwijst - Derdenverzet van het R.I.Z.I.V. Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 1
maart 1993, A.R. nr. 9595, Bull. en
Pas., 1993, nr. 121.
Ziektekostenverzekering - 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. ·
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Samenloop - Vergoedingspensioen.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29
maart 1993, A.R. nr. 8276, A. C., 1993,
nr. 162.

~c

PLECHTIGE OPENINGSREDES
15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus chambres reunies en matiere civile, depuis ['installation de la Cour.
15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus
chambres reunies en matiere de droit public et de droit administratif.
16 oktober 1871

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'egalite devant la loi.

15 oktober 1872

Proc.-gen. CH. FAIDER, La fraternite dans les lois.

15 oktober 1873

Proc.-gen. CH. FAIDER, La publicite. ·

15 oktober 1874

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'unite.

15 oktober 1875

Proc.-gen. CH. FAIDER, La separation des pouvoirs.

16 oktober 1876
Proc.-gen. CH. FAIDER, Les quatre grandes libertes
constitutionnelles.
15 oktober 1877

Proc.-gen. CH. FAIDER, L'autonomie communale.

15 oktober 1878

Proc.-gen. CH. FAIDER, Les finances publiques.

15 oktober 1879

Proc.-gen. CH. FAIDER, La repression.

15 oktober 1880

Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique.

15 oktober 1881
interieure.

Proc.-gen. CH. FAIDER, La force publique et la paix

16 oktober 1882

Proc.-gen. CH. FAIDER, Le droit de petition.

15 oktober 1883

Proc.-gen. CH. FAIDER, La justice et son palais.

15 oktober 1884
nelle.

Proc.-gen. CH. FAIDER,

15 oktober 1885 -

Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution.

15 oktober 1886 de jurisprudence.

Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, Les retours

La

topique

constitution-

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, Revue des
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres
annees.

-2201 oktober 1888 - Proc.-gen. CR. MESDACR DE TER KlELE, Les anciens
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation.
1 oktober 1889 - Proc.-gen.
reur general Leclercq.

CR. MESDACR DE TER KlELE,

1 oktober 1890
d'amortisation.

CR. MESDACR DETER KlELE,

Proc.-gen.

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CR.
des pouvoirs spirituel et temporel.

MESDACR DE TER KlELE,

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen.
tration de la justice civile.

MELOT,

M. le procuDu

droit

Separation

Les lenteurs de ['adminisLe procu-

2 oktober1 1893 - Proc.-gen.
reur general Faider.

CR. MESDACR DE TER KlELE,

1 oktober 1894 - Proc.-gen.
individuelle et collectivisme.

CR. MESDACR DE TER KlELE,

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CR. MESDACR DETER
pation comme mode d'acquisition de la propriete.

KIELE,

Propriete

De ['occu-

1 oktober 1896 - Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison
d'etre, leurs resultats.
1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. MELOT, Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique.
1 oktober 1898 - Proc.-gen. CR. MESDACR DE TER KlELE, De ['intervention du ministere public dans le jugement des affaires civiles.
2 oktober 1899 - Adv.-gen.
lat et sous l'empire.

VAN SCHOOR, La

presse sous le consu-

1 oktober 1901 - Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ['administration de la justice repressive.
1 oktober 1902 - Adv.-gen. R.
seil d'Etat en Belgique.

JANSSENS,

De ['institution d'un Con-

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R.
340 du Code civil.

JANSSENS,

Des origines de ['article

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Le Comte de Neny et le

1 oktober 1904 Conseil prive.

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de
Gerlache et le Premier President Defacqz.
1 oktober 1906 - Proc.-gen. R.
droit international prive.

JANSSENS,

Nicolas Bourgoingne. Le

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R.
struction criminelle.

JANSSENS,

Philippe Wielant et ['in-

1 oktober 1908
de la loi.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Des pourvois dans ['interet

1 oktober 1909 cassation.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Du fait a la Cour de

JANSSENS,

Syndicats et unions profes-

1 oktober 1910 - Proc.-gen. R.
sionnelles (Loi du 31 mars 1898).

========-= -

T
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-2212 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la reorganisation de la police rurale.
1 oktober 1912 -

Proc.-gen.
Le nouveau Code civil suisse.

TERLINDEN,

Une actualite juridique -

Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies Arrets en matiere civile, electorate administrative (periode de 1869 a
1913).

1 oktober 1913 -

Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de ren-

25 november 1918
tree.

Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous
['occupation allemande - Souvenirs de guerre.

1 oktober 1919 -

1 oktober 1920 puis ['armistice.

Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge de-

Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921).

1 oktober 1921 -

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922).
1 oktober 1923 -

Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile.

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avortement
- Le secret medical.
1 oktober 1925 -

Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Cour de cas-

sation.
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
de la liberte.

Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Sur le chemin

15 september 1930
de la liberte.

Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND,

L'etablissement

15 september 1931
Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, De certaines dispositions garantissant la liberte.
15 september 1932 peuple libre.

Eerste adv.-gen. B. JOTTRAND, Le juges

15 september 1933 jugements et arrets.

Eerste adv.-gen. A. GESCHE,

Des

motifs

des

15 september 1934 jugements et arrets.

Eerste adv.-gen. A. GESCHE,

Des

motifs

des

d'un

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 l'instance et la procedure de cassation en matiere repressive.
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dingen inzake van douanen en accijnzen.
15 september 1939 - Adv.-gen. R.
d'Etat et le Pouvoir judiciaire.

GESCHE,

Over de overtre-

HAYOIT DE TERMICOURT,

15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L.
a l'audience solennelle de rentree.

CORNIL,

Le Conseil

Discours prononce

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, De juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hofvan Verbreking.
Proc.-gen. L.

CORNIL,

Propos sur le droit cri-

15 september 1947 - Proc.-gen. L.
Justitiepaleis te Brussel.

CORNIL,

De wederopbouw van het

15 september 1948 - Proc.-gen. L.
Ses origines et sa nature.

CoRNIL,

La Cour de cassation -

16 september 1946
minel.

15 september 1949 bedeling.

Adv.-gen.

CH. COLARD,

De vrouw in de rechts-

15 september 1950 - Proc.-gen. L.
Considerations sur sa mission. '

CORNIL,

La Cour de cassation -

15 september 1951 - Proc.-gen. L.
betreffende de misdadige jeugd.

CORNIL,

Een voorontwerp van wet

15 september 1952 - Proc.-gen. L.
Reformes mineures de la procedure.

CORNIL,

La Cour de cassation -

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R.
Hof van Verbreking in 1853.

liAYOIT DE TERMICOURT,

Het

15 september 1954 - Proc.-gen. R.
l'article 95 de la Constitution.

HAYOIT DE TERMICOURT,

Propos sur

15 september 1955 - Proc.-gen. R.
mentaire immuniteit.

liAYOIT DE TERMICOURT,

De parle-

Proc.-gen. R.

liAYOIT DE TERMICOURT,

Un aspect

15 september 1956 du droit de defense.

16 september 1957 - Proc.-gen. R. liAYOT DE TERMICOURT, Bedrog en
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten.
1 september 1958 - Proc.-gen. R. liAYOIT
mations en matiere d'impots sur les revenus.

DE TERMICOURT,

Les recla-

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane.
1 september 1960 - Proc.-gen. R.
superieur du Congo - 1889-1930.

liAYOIT DE TERMICOURT,

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANSHOF
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht.
1 september 1962 - Proc.-gen. R.
de cassation et la loi etrangere.
1 september 1963 - Proc.-gen. R.
tussen het verdrag en de interne wet.

VAN

Le conseil

DER

MEERSCH,

HAYOIT DE TERMICOURT,

La Cour

HAYOIT DE TERMICOURT,

Conflict

_-::::_----~~-----L

-2231 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pourvois dans l'interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre de
la Justice.
1 september 1965 - Adv.-gen. L.
kel 2 van het Strafwetboek.

Overwegingen bij arti-

DEPELCHIN,

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT
tions sur le projet de Code judiciaire.

DE TERMICOURT,

Considera-

1 september 1967 - Proc.-gen. R. HAYOIT
lige zittingen in het Hof van Cassatie.

DE TERMICOURT,

De voltal-

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, Reflexions 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.
Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.

1 september 1971 -

1 september 1972 -

Proc.-gen. W.-J. GANSHOF
flexions sur la revision de la Constitution.

VAN DER MEERSCH,

Re-

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 Cour
de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un
tribunal a un autre.
Eerste adv.-gen. F. DUMON, De opdracht van de
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen.

1 september 1975 -

Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen.

1 september 1976 -

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F.
vormingen en jurisdictionele functie.

DUMON,

Ontwerpen voor her-

Proc.-gen. F. DUMON, De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten.

1 september 1978 -

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.
onbekend en miskend.

DUMON,

1 september 1982 -

nisterie.

Proc.-gen. R.

1 september 1983 - Proc.-gen. E.
bij de leiding van het rechtsgeding.

De Rechterlijke Macht,

CHARLES,

KRINGS,

Over het openbaar mi-

Het ambt van de rechter

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Overwegingen bij de toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis.

-2242 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten.
1 september 1986 - Proc."-gen. E. KRINGS,
en de faillissementsprocedure.
1 september 1987 bij een verjaardag.

De Rechterlijke

Macht

Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen

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 Hof van Cassatie tot de rechtsvorming.
2 september 1991 vandaag.

Proc.-gen.

H.

LENAERTS,

Cassatierechtspraak

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.
1 september 1994 -

Adv.-gen. J.M. PIRET, Het parket van Cassatie.

-------~-=::r::-~~--------=-------~-.:..:- -.J-- L-:··

NAMEN DER PARTIJEN

A

B

Aboagye, 13
A.B.V.V. e.a., 1043
Adam, 653
Adviesbureau Walter Hellemans B.V.B.A.,
868
Aelvoet, 579
A.G. Securitas N.V., 303
A.G. 1824 N.V., 124, 629, 844, 887, 927,
986, 1064, 1082
A.G. 1824 N.V. e.a., 439
A.G. van 1830 N.V., 756
Agence maritime Lalemant N.V., 785
Agfa-Gevaert N.V., 767
Ahafir, 392
A.I.M. N.V., 1135
Akoudad, 749
Albayrak, 1005
Alcatell Bell Business Systems N.V., 629
Alfa Car Rent, 284
Algemene Bouwonderneming VlassakVerhulst B.V.B.A., 1029
Algemene Spaar-en Lijfrentekas, 287, 359
Ambulances Benelux N.V., 78
Ammeraal N.V., 413
Andre, 455
Andries, 59
Annicq, 158
Arbeidsauditeur te Hasselt, 33
Arena,1028
Argenta Spaarbank N.V. e.a., 1141
·
Arpaca N.V., 62
A.S.L.K., 287, 359
Asselbourg, 571
Association intercommunale pour le Demergement et l'Epuration des Communes
de la Province de Liege, 906
Assubel N.V., 495
Au Vieux Saint-Martin N.V., 206
Augugliaro, 1049
Autoparc 2000 B.V.B.A., 654
Axa Belgium N.V., 19, 59, 409, 690, 887
Axa N.V., 109, 305

Baens, 286
Baert e.a., 1091
Baerts e.a., 830
Baetens, 266
Baitelmal N.V. (Faillissement), 466
Bakkerij Sint-Aubertus B.V.B.A., 695
Baldassare, 740
Bal, 637
Banco Bilbao Viscaya- N.V. naar Spaans
recht, 181
Bank Brussel Lambert (BBL) N.V., 394,
1023
Banque Belgo-Centrade N.V. in vereffening, 181
Barbier, 1000, 1053
Barigand, 831
Basta, 303
Bauwin, 1085
Bazaani, 749
Beckers, 167
Beckx, 461
Beijer, 545
Belaib e.a., 10
Belgische Staat, 991
Belgische Staat e.a., 1122
Belgische Staat :
- Minister van Binnenlandse Zaken, 735
- Minister van Binnenlandse Zaken,
Ambtenarenzaken en Vreemdelingenzaken,291
- Minister van Financien, 36, 38, 41, 42,
43,52,54,85, 160,162,166,167,197,
206,293,341,342,362,364,367,387,
455, 457, 468, 495' 497, 501, 563, 579,
582,585,586,642,751,753,756,758,
851,883,885,910,917,928,960,962,
963, 992, 1067
- Minister van Justitie, 291, 313, 955
- Minister van Landsverdediging, 1021
- Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
29,218,669,735,860,995,1005,1111
- Minister van Pensioenen, 131
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Minister van Sociale Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, 29, 218, 669,
735, 860, 995, 1005, 1111
- Minister van Sociale Voorzorg, 23
- Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, 48
- Minister van Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid, 271
- Minister van Wetenschapsbeleid, 82
- Minister van Wetenschapsbeleid e.a.,
951
- Minister van Wetenschapsbeleidenlnfrastructuur, 907
- Staatssecretaris voor Volksgezondheid, 78
Belgische Vennootschap van de Internationale Vervoeren Dubois & Co N.V.,
971
Belgisch Gemeentekrediet, 568
Ben Chai:b, 937
Bernard,90
Bero, 960
Bertinchamps, 508
Bevers e.a., 1118
Bex e.a., 1062
Bierhandel Hemmerechts & zonen N.V.,
522
Bierlaire, 1158
Biliet, 713
Billen, 1077
Billiet, 991
Binnemans, 805
Blanckaert, 1012
Blase, 1067
Blockmans, 1143
Boeyden, 14 7
Bocholt e.a. (Gemeente), 235
Bogaerts, 107
Bols, 773
Bolly, 244
Bombeke, 392
Bon Repos B.V.B.A., 450
Bongiorno, 117
Boone, 351
Boosten e.a., 33
Bormans, 241
Boscolo, 534
Bosel e.a., 71
Bouchki, 693
Boudain, 896
Boulard, 255
Boussu (Gemeente), 260
Bouwonderneming Gebroeders Goyvaerts
B.V.B.A., 704
Boyaert, 658
Bracke, 19,418
Braem, 189
Brauwers, 216
Brepols N.V., 753
Bresart, 831
Brandel, 1014

Brosens, 1015
Brost e.a., 751
Brouckaert, 329
Brouwerij De Valk N.V., 864
Brouwerij Haacht N.V. e.a., 415
Brouwers, 977
Brouwet, 277
BRTN e.a., 1018
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 336
Bud-Trade N.V. e.a. (Faillissement), 572
Bulcke e.a., 380
Burnotte, 1100
Burny, 16
Buvens, 683
Buysse e.a., 1088

c
Cafmeyer e.a., 7
Caisse de Pension complementaire du Notariat e.a., 570
Calay-Calembert, 342
Caluwe, 532
Cannaerts, 586
Carbis N.V. e.a. (Faillissement), 572
Cardeynaels, 825
Carels e.a., 5
Carpentier N., 111
Carpentier J., 111
Carrizo-Jurado, 791
Cayphas, 38
CC-Bank Belgie N.V., 390
Chardon e.a., 82
Christiaens, 197
Ciments de Haccourt N.V., 877
Claes, 1094
·
Claeys, 845
Cloeck, 859
Cloeck (Faillissement), 859
Cloquet, 841
C.N.E. e.a., 1043
Cachet, 647
Coene, 426
Collijs e.a., 1048
Commercial Services of Belgium N.V. e.a.,
920
Common Market Cosmetics N.V., 702
Compagnie maritime Belge N.V., 701
Compagnie nouvelle de Construction de
Belgique N.V., 268
Consarc Corporation - venn. naar Amerikaans recht, 15
Consarc Engineering Limited - venn. naar
Brits recht, 15
Coomans de Brachi'me, 336
Coopmans e.a., 303
Coorevits e.a., 645
Coppens, 570
Cosyn, 90
Coutelier, 1153

--

___ ]

-227Crab, 142
Creten, 322
Crombez, 641
Cuvelier, 176
Cywie, 306

D
Daelemans e.a., 130
Daenen, 497
Dailly, 453
Dannau, 313
Dasseville, 615
Daue, 841
Daups, 1158
Dayekh, 459
De Baerdemaecker N.V., 76
Debaillie, 973
De Beuf, 144
De Block gebroeders B.V.B.A., 659
De Bock e.a., 1031
Debotte, 527
Debouche q.q., 247
Debouck, 74
De Busscher, 113
Decaluwe, 465
Decker, 608
Deckers, 390
De Clippel, 532
De Cock, 833
Decoene e.a., 71
Decrock, 52
De Familie V.Z.W., 588
De Federale Verzekeringen, gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen, 1065
De Fonseca e.a., 265
Defraine, 1150
Degive, 1054
De Groof (Faillissement), 859
De Hertoch, 833
De Jonghe, 917
De Kerf, 495
Delaere, 450
De Langhe, 1139
Delecour, 982
Delombaerde, 241
De Longie e.a., 316
Deloof e. a., 159
Delta B.V.B.A., 1099
De Luikse Verzekering N.V., 653
Delva, 599
Demelenne, 268
De Mesmaeker, 237
De Meurichy, 1128
De Meuter, 948
De Mey, 648
Demeyere, 151
Demil, 125
De Neef, 4

Deneweth e.a., 641
Denis e.a., 553
Denolf, 76
Denys e.a., 316
Depernet, 608
De Post, 568, 687
De Potter e.a., 401
Derby N.V., 453
Derick, 525
De Rijck e.a., 513
Dermaux, 971
De Roo, 70, 512
De Ryck, 583
De Rycker, 739
Derynck-Hyndryckx, 1094
Descantons de Montblanc, 620
Desmyter, 661
Desterck, 842
Destexhe, 1136
De Strycker, 900
De Temmerman e.a., 1147
Detheux, 78
De Vidts, 1074
De Volksverzekering N.V., 872
Devos, 444, 1139
DeVos e.a., 290
De Vreese, 609
De Vriendt, 645
De Wachter, 830
Deweer, 868
De Witte, 1023
De Wulf e.a., 187
D'Haenens, 805
D'Haeyer, 561
Di Gregorio e.a., 603
D'Ieteren Lease N.V., 572
Dijon A., 1148
Dijon E., 1148
Dilissen, 1
Dirinck, 31
Dirix, 227
Dombrecht, 658
Donoso Boilet, 709
Dubuisson, 117
Duesberg, 875
Duhin e.a., 534
Dusart, 633
Duthoo, 170

E
E.B. Lease N.V., 193
Efe, 775
Eigen Woning C.V., 130
El Abbar e.a., 466
El Bidadi, 693
El Bousealiti, 204
El Brite Doshaba, 1071
El Ghazzali, 204
Elsen, 552

-228Elvia Assurances N.V., 303
El Yazidi, 378
Emergo Chemical Coating - E.C.C. N.V,
1029
Entreprises Favier N.V., 41
Esso Belgium N.V., 395
Etablissements Mathot B.V.B.A., 37
Etienne e.a., 1136
Et-Tahiri e.a., 712
Euro Hotels International Ltd., 922
Europcar N.V., 371
Europ Shoe Agency N.V, 759
Eurovillage-Brussels C.V. e.a., 787
Exterbel N.V., 46

F
Fabri N.V., 183
Fabrique de Fer de Charleroi N.V, 740
Faillissement Baitelmal N.V., 466
Faillissement Bud-Trade N.V. e.a., 572
Faillissement Carbis N.V. e.a., 572
Faillissement Cloeck, 859
Faillissement De Groof, 859
Faillissement Malenstein Belgium N.V.
e.a., 93
Faillissement Mesdagh N.V., 556
Faillissement Sint-Truidense Vervoeronderneming De Blauwe Vogel B.VB.A.,
806
Faillissement Societe de Production de
Genval N.V. e.a., 969
Faillissement Stenuick N .V. in vereffening, 853
Faillissement Van Ammel e.a., 153
Faillissement Verschueren, 1099
Fain, 302
Faniel, 693
Felici e.a., 1008
Femada Ziekenfonds, 629
Ferme Dardenne e.a., 894
Fiat Finance N.V., 886
Fidelitas N.V, 1008
Fiducre N.V, 841
Fiducre N.V e.a., 841
Finncontact N.V., 469
Firma V.D.V., 383
Flamey, 140
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers, 853
Fonds voor Arbeidsongevallen, 96, 862
Fonds voor Beroepsziekten, 423, 743
Fortemps, 456
Francart, 423
Francois, 99
Franse Gemeenschap, 296, 325, 553, 729,
1010
.
Frituur-Restaurant De Congo B.V.B.A.,
663

G
Gaillard, 305
Galand, 1021
Gan Belgium N.V., 449, 668, 798
Garson, 1108
Garzonio, 453
Geens, 1082
Geiregat e.a., 774
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
762, 802, 836, 969, 1062
Gemeenschappelijke Verzekeringskas A.S. G.
Algemeen Syndikaat, 995
Gemeente Bocholt e.a., 235
Gemeente Boussu, 260
Gemeente Ingelmunster, 620
Gemeentekrediet van Belgie N.V., 5, 508,
568, 966
Gemeente Maasmechelen, 780
Gemeente Olen, 621
Gemeente Rendeux, 379
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, 896
Gemeente Ukkel, 55
Gencaslan, 735
Generali Belgium N.V., 1049
Genot, 563
Gent (Stad), 235
Gerechtelijk akkoord Sofilaine N.V., 89
Gerets, 685
Germeau, 309
Gevaert e.a., 915
Geyskens, 215, 986
Ghent Coal Terminal N.V., 162
Ghislain, 296
Ghyselinck, 462
Giacomoni, 1148
Gifa N.V. e.a., 281
Gilbert G., 309
Gilbert L., 309
Godart, 29
Godfrine e.a., 894
Godin, 135
Goeminne e.a., 915
Goffart e.a., 304
Gonthier, 563
Goossens, 62
Goovaert, 685
Goovaerts, 174
Gorus e.a., 865
Groep Josi N.V., 255
Groothertogdom Luxemburg, 687
Grosemans, 676
G.T.E. Sylvania N.V., 883
Guerrab, 427, 870
Guillaume, 838
Guinko, 713
Guy e.a., 540
Gwaj e.a., 401
Gysen, 568
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H
Haldenverwertung(s) GMBH-H.K.S., 46
Hambursin e.a., 1085
Hebbelinck, 892
Hernalsteen e.a., 354
Hessennatie-Neptunus N.V., 827
Heuskin, 659
Heyert, 566
Hida e.a., 995
Hinnekens, 62
Ho wong, 585
Hoogmartens, 642
Horeca Brussel V.Z.W., 787
Horemans, 715
Houben, 227
Houdenaert, 221
Hugal, 9
Huleux, 685
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
onder Belgische Vlag, 616
Hureaux, 447
Huygen, 914
Hypotheek & Woonspaardienst H.W.S.
B.V.B.A. e.a., 187

I
Immobiliere du Val D'Ohain N.V., 340
lmmobrew N.V., 658
Immogroep Joye N.V., 695
lndeganck, 63
Industrial Projects Engineering Systems
N.V., 75
Ingelmunster (Gemeente), 620
Institut beige de Formation, d'Assistance
technique et de Transfert de Technologie N.V., 197
Institut Rouffart-Marin B.V.B.A., 340
Instituut der Bedrijfsrevisoren, 349
Integrity V.Z.W., 419
Intercommunale My Leiedal S.V., 21
Intradel C.V., 877
Iraaks Ministerie van Industrie en Bewapening, 15
Isler, 1117
Italian Shop P.V.B.A., 367
I.T.T. Promedia N.V., 1043

J
J acquemin, 803
Jacquemyn e.a., 492
Janssen e.a., 1032
Janssen N.V., 266
Janssens e.a., 287
J. Benoidt N.V. in vereffening, 575

Johannesen e.a., 240
Jonckheere, 507

K
Kadur, 357
Kassoul, 1153
Kaya, 840, 915
Kenens, 77,443
Kerkfabriek Sint-Martinus, 215
Ketels, 351
Khachani, 445
Kickers International N.V., 759
Kiekens e.a., 522
Kindt, 30
Kliniek Heilige Familie e.a., 45
Klur, 114
Koninklijke Hausemann & Hotte - vennootschap naar Nederlands recht, 200
Kornblum, 759
Kremer, 927 .
Kuznitzki, 777

L
La Louviere (Stad), 578
Lacroix e.a., 68
Lambert, 800
Lambrechts, 910
Lands bond der Christelijke Mutualiteiten,
177,295,443,653,762,876
Landsbond der Liberale Mutualiteitsfederatien van Belgie, 676
Landsbond van de Neutrale Mutualiteitsverbonden e.a., 553
La Normandie N.V. in vereffening, 931
Lanson N.V., 364
Lanssens, 481
Lardinois e.a., 183
UArdennaise de Meubles N.V. naar Frans
recht, 851
Larock e.a., 995
Lasne Nature V.Z.W. e.a., 1114
La Suisse, venn. naar Zwitsers recht, e.a.,
687
Lauwaert e.a., 1084
Lauwers, 379, 1096
Lavand'homme e.a., 1096
L.B.C.-N.V.K., 1141
.
L.B. Invest B.V.B.A. e.a., 150
L.C.M., 96
Le Mans Assurances N.V., 561
Leempoels e.a., 844
Leenaerts, 593
Leermakers, 495
Leest, 202
Lefere, 309
Lefevre, 55

-230Lejeune, 305
Lemaire, 408
Lemodetis, 911
Lemoine, 114, 197, 568
Lenaerts, 982
Lepoint J., 1158
Lepoint S., 1158
Leriche, 841
Lesoile, 1013
Lessmann, 235
Leurquin, 27, 982
Leuven (Stad), 126
Leuven Shopping Center N.V., 943
Leveque,49
Lex e.a., 802
Lieds, 425
Lierneux, 795
Lievens e.a., 624
Liman e.a., 403
Loi, 1016
Loiseau, 304
Loncke, 654, 1025
Lonneux,449
Loomans, 915
Loontjens, 684
Louis, 1015
Luikse Verzekering N.V., 624
Lupo B.V.B.A., 1135
Luxemburg (Groothertogdom), 687
Luxemburg (Provincie), 1100
Luypaert, 232
L. Verboven N.V., 200

M
Maasmechelen (Gemeente), 780
Mairesse, 360
Malcorps, 860
Malenstein Belgium N.V. e.a. (Faillissement), 93
Malik, 819
Malmendier, 368
Mangelschots, 199
Marchal, 1053
Marfoutine, 309
Marien, 679
Marien e.a., 43
Marissen, 346
Marlier, 1115
Marmitte, 669
Materne, 274
Mathijs, 911
Matte, 1013
Matthieu, 838
Matton, 481
Mayer Transports N.V., 474
Mayne, 1114
Medec B.V.B.A., 827
Medilo, 45
Meert, 394, 887

Meeus, 1105
Mejor, 1064
Meledina, 1150
Menten, 104 7
Mentzel, 537
Mercedez-Benz Belgium N.V., 1038
Mertens, 928
Mesdagh N.V. (Faillissement), 556
Messin, 193
Meunier e.a., 1125
Meuris, 409
Mewa Servibel N.V., 187
Meyman e.a., 464
Michiels-Ampe, 808
Michielsen, 864
Miechielssens e.a., 75
Minet, 1010
Minnebach e.a., 68
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Schoutteet e.a., 515
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Toetenel, 639
Toller, 23
Tondeleir, 629
Tops, 648
Torrekens, 403
Toussaint Palm N.V., 35
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