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INHOUD VAN DE ARRESTEN

A
AANRANDING VAN EERBAARHEID EN
VERKRACHTING
Yerkrachting - Kind minder dan 10
jaar - Misdaad - Correctionalisering.
Krachtens art. 2, derde lid, T, van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, aan de wet toegevoegd bij art. 5 wet van 13 april 1995,
betre:ffende het seksueel misbruik van minde:rjarigen, en in werking getreden op 5
mei 1995, mag de raadkamer een persoon
die verdacht wordt van de misdaad bedoeld
in art. 375, laatste lid, Sw. wegens verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank verwijzen of mag het
openbaar ministerie hem rechtstreeks dagvaarden of oproepen.
474
21 mei 1996

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

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

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Drukpers- Persvrijheid- Getrapte aansprakelijkheid- Draagwijdte - Toepassingsgebied.
Art. 25, tweede lid, Gw. (1994) verleent
aan de uitgevers, drukkers en verspreiders
het voorrecht zich aan elke, zo strafrechtelijke als burgerrechtelijke, aansprakelijkheid te kunnen onttrekken wanneer de
schrijver bekend is en zijn woonplaats in
Belgie heeft; in die mate beperkt het de
mogelijke toepassing van de artt. 1382 en
1383 B.W. [Art. 25, tweede lid, Gw. (1994);
artt. 1382 en 1383 B.W.)
31 mei 1996
525
2. - Algemeen - Ingebrekestelling.
De delictuele of quasi -delictuele aansprakelijkheid vereist geen ingebrekstelling.
(Artt. 1146, 1382 en 1383 B.W.)
26 september 1996
810

ALGEMEEN

DAAD

DAAD

Fout
Misdrijf
OORZAAK

Begrip, beoordeling door de rechter
(On)middellijke oorzaak
HERSTELPLICHT

Dader (voor eigen daad)
Verscheidene daders, hoofdelijkheid
Zaken
Dieren
SCHADE

Algemeen
Begrip, vormen
Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum
Materiele schade, elementen en grootte

FOUT

3. - Daad - Fout - Plots remmen Yeiligheidsredenen - Huisdier.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, om te oordelen dat
de bestuurder die, door plots te remmen
de controle over zijn voertuig verliest en
daardoor schade veroorzaakt, geen fout in
causaal verband met die schade heeft begaan,
ervan uitgaat dat plots remmen om een
aanrijding met een huisdier te vermijden,
steeds te beschouwen is als remmen om
veiligheidsredenen. (Artt. 418 en 420 Sw.,
1382 en 1383 B.W.)
16 januari 1996
67
4. - Daad - Fout - Bestuurder Motorrijder - Kind - Fietser - Gedrag
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- Onvoorzienbare hindernis - Dubbele
voorzichtigheidsplicht.
Het rijgedrag van een kind kan een
onvoorzienbare hindernis vormen voor een
volwassen weggebruiker, die tot de dubbele voorzichtigheid verplicht is tegenover
een kind. (Artt. 10.l.P, 10.1.3° en 40.2
Wegverkeersreglement.)
581
13 juni 1996
5. - Daad - Fout - Begrip.
Wanneer een beklaagde vervolgd is
wegens het onopzettelijk doden van een
persoon, dient de rechter te onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat waardoor
de doodslag is veroorzaakt; daarbij dient
hij inzonderheid 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
aan de beklaagde ten laste werden gelegd
of niet.
20 november 1996
1067
6. - Daad - Fout - Oorzakelijk verband - Kenmerk.
Degene die een fout heeft begaan, is
aansprakelijk voor de geleden schade, ook
al is de schade mede veroorzaakt door
andere factoren; het oorzakelijk verband
tussen die fout en de geleden schade kan
slechts worden uitgesloten als de rechter
oordeelt dat de schade zoals ze zich in
concreto voordeed, op dezelfde wij ze zou
zijn ontstaan zonder fout. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
20 december 1996
1243
MISDRIJF

7. - Daad - Misdrijf - Sportwedstrijd - Voetbalspel - Opzettelijke slagen
of verwondingen.
Deelnemen aan een sportwedstrijd
verleent geen strafrechtelijke immuniteit; de spelers dragen weliswaar de
risico's van het voetbalspel maar aanvaarden dit slechts binnen de perken van de
regels van die sport zelve waarbij elke
opzettelijke aanranding van de fysieke
integriteit van de medespelers buiten de
normale spelregels valt, ongeacht of die
feiten niettemin onderworpen worden aan
de inwendige tucht van de Voetbalbond.
(Art. 398 Sw.)
9 januari 1996
33

OORZAAK
BEGRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTER

8. - Oorzaak - Begrip, 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 en 1383 B.W.)
3 mei 1996
394
9. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter, die elk oorzakelijk
verband tussen een door een bestuurder
begane overtreding van het Wegverkeersreglement en een verkeersongeval uitsluit, doch 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.)
394
3 mei 1996
10. - Ooorzaak - Begrip, 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 die vaststellingen. ( Artt. 1382 en 1383 B.W.) (Impliciet)
591
14 juni 1996
11. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van de rechter, die elk oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade
uitsluit, wanneer hij uit zijn vaststellingen afleidt dat het zelfmoordgedrag van
de bestuurder van een voertuig enkel de
aanleiding en niet de oorzaak was van de
dood van zijn inzittende, dat het overlijden van laatstgenoemde uitsluitend te
wijten is aan haar eigen wil om te sterven
en, derhalve, dat de schade, zoals ze zich
heeft voorgedaan, ook zonder de fout van
die bestuurder zou ontstaan zijn. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
14juni1996
591
12. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter - Concrete omstandigheden - Vreemd aan de zaak.
De rechter die de afwezigheid van een
oorzakelijk verband tussen een door de

-9verweerder begane verkeersinbreuk en het
ongeval afieidt uit de vaststelling dat het
ongeval ook zou gebeurd zijn in de veronderstelling dat de eiser een rijbeweging
zou hebben uitgevoerd die hij in werkelijkheid niet heeft uitgevoerd en zodoende
niet met de concrete omstandigheden van
de zaak rekening houdt, doch in strijd
met die omstandigheden het ongeval
beoordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
8 oktober 1996
881
13. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
De omstandigheid dat een verkeersongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout veroorzaakte onregelmatige verkeerstoestand brengt niet noodzakelijk mee
dat deze onregelmatige verkeerstoestand
en dus evenmin de fout die hem heeft
veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat
met de totstandkoming van het ongeval
en de schadelijke gevolgen ervan; de rechter kan uit de hem regelmatig overgelegde
gegevens wettig afieiden dat de enige oorzaak van het totstandkomen van het ongeval en van de schadelijke gevolgen
ervan in een andere door hem vastgestelde fout gelegen is. (Artt. 1382 en 1383

B.W.)
5 november 1996
993
14. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
De omstandigheid dat een verkeersongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout veroorzaakte onregelmatige verkeerstoestand brengt niet noodzakelijk mee
dat deze onregelmatige verkeerstoestand
en dus evenmin de fout die hem heeft
veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat
met de totstandkoming van het ongeval
en de schadelijke gevolgen ervan; de rechter kan uit de hem regelmatig overgelegde
gegevens wettig afieiden dat de enige oorzaak van het totstandkomen van het ongeval en van de schadelijke gevolgen
ervan in een andere door hem vastgestelde fout gelegen is. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
5 november 1996
997
15. - Oorzaak - Begrip, beoordeling
door de rechter.
Degene die een fout heeft begaan, is
aansprakelijk voor de geleden schade, ook
al is de schade mede veroorzaakt door
andere factoren; het oorzakelijk verband
tussen die fout en de geleden schade kan
slechts worden uitgesloten als de rechter
oordeelt dat de schade zoals ze zich in

concreto voordeed, op dezelfde wijze zou
zijn ontstaan zonder fout. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
1243
20 december 1996
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK

16. - Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout
en schade - lngrijpen van een verplichting uit een wet of een reglement Gevolg.
In de regel wordt het oorzakelijk verband verbroken wanneer tussen de fout
en de schade een eigen juridische oorzaak
ingrijpt zoals een verplichting uit een wet
of een reglement die op zichzelf voldoende
is om de uitvoering te verantwoorden;
zulks is niet het geval wanneer die verplichting secundair is ten opzichte van de
op de dader van een misdrijf of van een
oneigenlijk misdrijf rustende verplichting
om een door zijn toedoen ontstane toestand te doen ophouden. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
5juni1996
551
17. - Oorzaak- (On)middellijke oorzaak - Oorzakelijk verband tussen fout
en schade - lngrijpen van een verplichting uit een wet of een reglement - Secundair karakter van die verplichting Gevolg.
In de regel wordt het oorzakelijk verband verbroken wanneer tussen de fout
en de schade een eigen juridische oorzaak
ingrijpt zoals een verplichting uit een wet
of een reglement die op zichzelf voldoende
is om de uitvoering te verantwoorden;
zulks is niet het geval wanneer die verplichting secundair is ten opzichte van de
op de dader van een misdrijf of van een
oneigenlijk misdrijf rustende verplichting
om een door zijn toedoen ontstane toestand te doen ophouden. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
5juni 1996
551

HERSTELPLICHT
DADER (VOOR EIGEN DAAD)

18. - Herstelplicht-Dader (vooreigen
daad)- Arbeidsovereenkomst- Aansprakelijkheid van de werknemer- Beperking
- Uitvoering van de arbeidsovereenkomst
- Begrip.
De aansprakelijkheid van de werknemer wordt door art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet slechts beperkt voor schade
die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst veroorzaakt; dat is niet het
geval wanneer hij van zijn loon gebruik

-10maakt, noch wanneer hij met toelating
van zijn werkgever een firmawagen voor
prive-doeleinden gebruikt. (Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 mei 1996
406
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID

19. - Herstelplicht- Verscheidene daders,
hoofdelijkheid- Verplichting- Omvang.
Wanneer de schade is veroorzaakt door
de gezamenlijke fouten van verscheidene
personen, is in beginsel ieder van hen
jegens de getroffene die geen fout heeft
begaan, gehouden tot volledige vergoeding van de schade. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
26 april1996
371
20. - Herstelplicht- Verscheidenedaders,
hoofdelijkheid - Aansprakelijkheid "in
solidum" - Medeschuldenaars - Onderlinge betrekkingen.
Indien de rechter twee personen, die
beiden jegens de getroffene tot schadevergoeding zijn gehouden, in solidum aansprakelijk buiten overeenkomst verklaart,
kan hij niet wettig beslissen dat een van
beiden de compensatoire interest die aan
de gelaedeerde wordt toegekend, pas dient
te be talen wanneer zijn beslissing in kracht
van gewijsde zal zijn getreden en, derhalve, dat in de onderlinge betrekkingen
tussen medeschuldenaars een deel van de
compensatoire interest van vrijwaring
wordt uitgesloten. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
371
26 april 1996
21. - Herstelplicht- Verscheidenedaders,
hoofdelijkheid- Gemeenschappelijke {out
-Begrip.
De gemeenschappelijke fout, die aanleiding kan geven tot hoofdelijke aansprakelijkheid, is de fout welke gezamenlijk wordt
begaan door verscheidene personen die
wetens bijdragen tot het ontstaan van een
schadelijk feit, zowel inzake contractuele
aansprakelijkheid als inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst. (Artt. 1202,
1382 en 1383 B.W.)
3 mei 1996
388
ZAKEN

22. - Herstelplicht- Zaken- Gebrek
van de zaak - Begrip - Gebrek te wijten
aan slijtage.
Een zaak is gebrekkig, indien zij een
abnormaal kenmerk vertoont waardoor in
bepaalde omstandigheden schade kan ontstaan; zulks kan het geval zijn met de

lamp van het koplicht van een bromfiets
die, wegens slijtage is uitgegaan. (Art.
1384 B.W.)
1 maart 1996
214
23. - Herstelplicht- Zaken- Gebrek
van de zaak - Begrip.
Een zaak is door een gebrek aangetast,
in de zin van art. 1384, eerste lid, B.W.,
als zij een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor zij, in bepaalde omstandigheden, schade kan veroorzaken; dat is het
geval wanneer een metalen buis die een
reclamebord draagt, van dat bord is losgeraakt en op een plaats ligt waar zij voor
het verkeer gevaar oplevert.
10 oktober 1996
909
DIEREN

24. - Herstelplicht-Dieren-Schade
veroorzaakt door een dier - Aansprakelijkheid van de eigenaar of van de bewaarder - Vermoeden van schuld - Fout van
een derde - Vrijstelling van aansprakelijkheid.
Hoewel art. 1385 B.W. een wettelijk en
niet weerlegbaar vermoeden van schuld
aan de door een dier veroorzaakte schade
instelt ten laste van de eigenaar van dat
dier of ten laste van degene die zich ervan
bedient terwijl hij het in gebruik heeft,
sluit dat artikel niet uit dat die eigenaar
ofbewaarder van aansprakelijkheid wordt
vrijgesteld, bij gebrek aan oorzakelijk verband, met name wanneer een derde een
fout heeft begaan die aanleiding gaftot de
gedraging van het dier en waardoor,
niet de gedraging, maar elke mogelijke
fout van de eigenaar of bewaarder als
oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld.
19 januari 1996
78
25. - Herstelplicht- Dieren- Bewaarder - Macht van leiding, toezicht en
gebruik.
Om als bewaarder van een dier aansprakelijk te worden gesteld voor de door
dat dier veroorzaakte schade is het voldoende dat de bewaarder, op het ogenblik
van het schadetoebrengend feit, het meesterschap over het dier had, wat inhoudt
dat hij de niet ondergeschikte macht had
om, zonder inmenging van de eigenaar,
het dier te leiden en toezicht erover uit te
oefenen, en dat hij dezelfde macht had als
de eigenaar om het dier te gebruiken,
welke voorwaarde tot de feitelijke beoordeling van de rechter behoort. (Art. 1385
B.W.)
19 januari 1996
SO

11-

SCHADE
ALGEMEEN

26. - Schade - Algemeen - Schade
mede veroorzaakt door feit van derde Foutloos optreden door een derde - Gevolg.
Een foutloos optreden door een derde
verbreekt het oorzakelijk verband tussen
de initiele fout en de geleden schade in
beginsel niet. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
20 december 1996
1243
BEGRIP, VORMEN

27.- Schade-Begrip, vormen-Begrip.
De schade van de persoon aan wie ten
gevolge van een onrechtmatige daad een
zaak is ontnomen waarvan teruggave niet
mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het
bedrag dat nodig is om zich een gelijkwaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
9 januari 1996
27
28.- Schade-Begrip, vormen-Aangestelde, slachtoffer van de fout van een
derde - Wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen van de werkgever
- Betaling zonder tegenprestatie.
Om de vergoedbare schade te bepalen,
die een werkgever lijdt ten gevolge van
het feit dat hij op grond van zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen betalingen heeft gedaan aan
een aangestelde die het slachtoffer werd
van een aan de fout van een derde te
wijten ongeval, dient de rechter niet aileen
vast te stellen dat voornoemde werkgever
die betalingen zonder tegenprestatie heeft
gedaan, maar moet hij bovendien het bestaan
vaststellen van een schade die los staat
van de uitvoering van die wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
24 april 1996
332
29.- Schade-Begrip, vormen-Begrip.
De schade van de persoon aan wie ten
gevolge van een onrechtmatige daad een
zaak is ontnomen waarvan teruggave niet
mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het
bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
28 mei 1996
497
30. - Schade-Begrip, vormen-Begrip.
Iedere persoon aan wie een zaak ontnomen werd door een onrechtmatige handeling, heeft recht op het herstel van zijn
vermogen door teruggave van die zaak;

wanneer teruggave niet mogelijk is, heeft
de benadeelde recht op de vervangingswaarde van de zaak, dat is het bedrag dat
noodzakelijk is om een soortgelijke zaak
te kopen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 oktober 1996
887
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING,
PEILDATUM

31. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum - Raming.
De schade van de persoon aan wie ten
gevolge van een onrechtmatige daad een
zaak is ontnomen waarvan teruggave niet
mogelijk is, komt over een met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het
bedrag dat nodig is om zich een gelijkwaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
27
9 januari 1996
32. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum - Uitbetaalde
provisies - Aard --,-- Gevolg.
De rechter beoordeelt in feite en binnen
de perken van de conclusies van partijen
de omvang van de door de onrechtmatige
daad veroorzaakte schade alsmede het
bedrag van desbetreffende vergoeding; op
grond van die bevoegdheid kan hij rekening houden met de nominale waarde van
de uitbetaalde provisies als hij van oordeel is dat die provisies slechts voorschotten zijn op de definitieve vergoeding. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
29 januari 1996
123
33. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum - Raming.
De schade van de persoon aan wie ten
gevolge van een onrechtmatige daad een
zaak is ontnomen waarvan teruggave niet
mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het
bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
28 mei 1996
497
34. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum - Raming.
Iedere persoon aan wie een zaak ontnomen werd door een onrechtmatige handeling, heeft recht op het herstel van zijn
vermogen door teruggave van die zaak;
wanneer teruggave niet mogelijk is, heeft
de benadeelde recht op de vervangingswaarde van de zaak, dat is het bedrag dat
noodzakelijk is om een soortgelijke zaak
te kopen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 oktober 1996
887

35. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming, peildatum - Raming Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering
van een bedrag - Veroordeling van de
beklaagde tot betaling van dat bedrag Verantwoording.
De strafrechter die, na de beklaagde te
hebben veroordeeld wegens verduistering
van activa om een bedrag te hebben ontdragen, de terugkeer tot de failliete boedel
beveelt van dat bedrag dat niet onder de
handen van het gerecht en evenmin voorhanden is, en op de civielrechtelijke vorderingvan de curator de beklaagde veroordeelt
tot betaling van dat bedrag met interest,
kent niet tweemaal vergoeding toe voor
dezelfde schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.,
579 W.Kh.)
10 december 1996
1185
MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN
GROOTTE

36. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Vernield voertuig Belasting over de toegevoegde waarde.
Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield, heeft de scbadelijder recht op
het bedrag dat nodig is om zicb een gelijkwaardig voertuig aan te scba:ffen, eventueel verhoogd met de B.T.W. De recbter
kan evenwel, als vergoeding voor die belasting, geen hager bedrag toekennen dan de
som die de schadelijder werkelijk zal moeten betalen om een gelijkwaardige zaak
aan te kopen; bij de bepaling van dat
bedrag moet de rechter dus ermee rekening houden dat de kans bestaat dat de
gelaedeerde een tweedebandsvoertuig aankoopt waarop geen B.T.W. of slecbts B.T.W.
op de winstmarge van de garagehouder is
verschuldigd. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 januari 1996
27
37. - Schade- Materiele schade, elementen en grootte - Loonverlies - Berekeningswijze - Geactualiseerd schadebedrag - Ziekenfonds - Tegemoetkoming
- Tijdstip - Niet-geactualiseerde uitkeringen van verzekeringsinstelling - Verrekening - Gevolg.
Ret beginsel van de integrale schadevergoeding wordt miskend door bet arrest
dat van een geactualiseerd schadebedrag
de tegemoetkomingen van bet ziekenfonds in mindering brengt, waarvan het
vaststelt dat zij niet geactualiseerd dienden te worden om reden dat ze periodiek
werden uitbetaald en overeenstemmen met
het gederfde inkomstenverlies op de tijdstippen dat dit verlies werd geleden. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
29 januari 1996
123

12
38. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Raming - Latere
gebeurtenis.
Bij de raming van de vergoeding van de
door een fout veroorzaakte schade mag
geen rekening gehouden worden met latere
gebeurtenissen die niet in verband staan
met de fout en de scbade zelf en die de
toestand van de schadelijder verbeterd of
verergerd zouden bebben; hoewel de recbter bij de raming van de scbade, het
tijdstip van de uitspraak in aanmerking
moet nemen, moet de omvang van de
schade worden bepaald op het tijdstip van
de fout. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2 februari 1996
147
39. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte- Lichamelijke integriteit - Waarde op de arbeidsmarkt Aantasting- Schade- Behoud van wedde
- Gevolg.
De vergoeding, die door de persoon die
de onrechtmatige daad beeft begaan, aan
het slachto:ffer van een ongeval verschuldigd is ten einde hem schadeloos te stellen
voor de materiele schade ten gevolge van
de aantasting van zijn lichamelijke integriteit en waarde op de arbeidsmarkt,
wordt niet uitgesloten of beperkt door bet
feit dat het slachto:ffer zijn contractuele of
statutaire wedde doorbetaald kreeg. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
13 maart 1996
226
40. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Vernield voertuig Belasting over de toegevoegde waarde Benadeelde niet B.T.W-plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield en de benadeelde geen B.T.W.plicbtige is en dus, overeenkomstig het
Wetboek betreffende de belasting over de
toegevoegde waarde, de belasting niet kan
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop
hij recht heeft de B.T.W. op de aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze
een voertuig; bierbij is onverschillig of de
benadeelde, ingevolge zijn vrije bescbikking over de hem toekomende scbadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging
van de vernielde auto door een nieuw
voertuig dan wel door een tweedebands
voertuig waarvoor bij de aankoop geen
B.T.W. of slechts een B.T.W. over bet verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de garagist verscbuldigd is. (Artt.
2 en 26 W.B.T.W. en artt. 1382 en 1383
B.W.)
28 mei 1996
497

-1341. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Arbeidsongeval Vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo verschuldigd door
aansprakelijke- Fiscale en sociale lasten.
De getroffene van een arbeidsongeval,
die de door de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde vergoedingen
heeft ontvangen, kan van de voor het
ongeval aansprakelijke de betaling van
het be drag van de fiscale en sociale las ten,
dat overeenkomt met de door de arbeidsongevallenverzekeraar afgehou~en wettelijke bijdragen, slechts vorderen m zoverre
zij gelijk zijn aan of lager dan de wettelijke lasten die de getroffene moet betalen
op de schadevergoeding die hem volgens
het gemeen recht nag verschuldigd is.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
12 juni 1996
579
42. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Vernield voertuig Belasting over de toegevoegde waarde Benadeelde niet B. T. W. -plichtig.
De benadeelde partij beschikt vrij over
de haar verschuldigde vergoeding en het
bedrag van die vergoeding kan niet varieren naargelang van het gebruik dat de
benadeelde partij ervan zal maken; wanneer de benadeelde partij, wier voertuig
bij een ongeval vernield is, geen B.T.W.plichtige is en die belasting bijgevolg niet
kan aftrekken of terugvorderen van de
Staat kent de rechter aan die benadeelde
partij: ter vergoeding van de schade die
voortvloeit uit de vernieling van haar voertuig, wettig een schadevergoeding toe, waarin
de B.T.W., berekend tegen het tarief dat
toepasselijk is op de aankoop van een
nieuw voertuig, begrepen is, ofschoon het
vernielde voertuig vervangen werd door
een bij een professionele verkoper aangekocht tweedehandsvoertuig. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
9 oktober 1996
887
43. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Omvang - Compensatoire interesten.
De schuldvordering die voortvloeit uit
een oneigenlijk misdrijf, strekt tot volledige vergoeding van de schade die de
getroffene of zijn rechthebbenden geleden
hebben ten gevolge van de onrechtmati~e
daad; zij sluit compensatoire interest m
die strekt tot vergoeding van de schade
die voortvloeit uit de vertraging waarmee
zij is vergoed. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 oktober 1996
891
44. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Arbeidsongeschikt-

heid - Derving van beroepsinkomsten Kapitaal tot vergoeding van die dervingRaming- Interestvoet- Aard.
De rentevoet die in aanmerking genamen wordt bij de raming naar gemeen
recht van het kapitaal dat moet dienen om
de beroepsinkomsten te vergoeden die de
getroffene van een arbeidsongeva~.ge.~u
rende zijn hele verdere waarschiJnhJke
winstgevende overlevingsduur zal mo.~ten
derven is een van de parameters biJ de
bereke~ing van dat kapitaal, maar strekt
niet tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit de vertraging waarmee ze
is vergoed. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt.
24, 25 en 45bis Arbeidsongevallenwet.)
9 oktober 1996
891
45. - Schade- Materiele schade, elementen en grootte - Vernield voertuig Belasting over de toegevoegde waarde Benadeelde niet B. T. W. -plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield en de benadeelde geen B.T.W.plichtige is en dus, overeenkomstig het
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de belasting niet kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen,
omvat de schadevergoeding waarop hij
recht heeft, de B.T.W. op de aankoopprijs
van een gelijkaardige zaak, ten deze een
voertuig· hierbij is onverschillig of de benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking
over de hem toekomende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging
van de vernielde auto door een nieuw
voertuig dan wel door een tweedehands
voertuig waarvoor bij de aankoop geen
B.T.W. of slechts een B.T.W. over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is. (Artt.
2 en 26 W.B.T.W., 1382 en 1383 B.W.)
1041
12 november 1996
46. - Schade - Materiele schade, elementen en grootte - Vernield voertuig Aankoop van een ander voertuig - Be lasting over de toegevoegde waarde.
Wanneer een voertuig ten gevolge van
een door een derde veroorzaakt ongeval
vernield werd en de benadeelde partij een
ander voertuig aangekocht heeft, terwijl
zij B.T.W.-plichtige was en derhalve 50
pet. van de belasting op die aankoop kon
aftrekken, vermindert de rechter wettig
de vergoeding die bestemd was om het
verlies aan B.T.W. te dekken met 50 pet.,
zelfs als de benadeelde partij op het ogenblik van het vonnis geen B.T.W.-plichtige
meer is en dus geen recht meer heeft op
aftrek. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
27 november 1996
1106

INTEREST

47. - Schade- Interest- Compensatoire interesten - Begrip.
De compensatoire interest maakt een
integrerend deel uit van de vergoeding die
wordt toegekend tot herstel van de door
de onrechtmatige daad veroorzaakte schade;
hij vergoedt de bijkomende schade die
voortvloeit uit het uitstel van betaling van
de vergoeding waarop de benadeelde recht
had op de dag waarop de schade is ontstaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
26 april 1996
371

48. - Schade- Interest- Compensatoire interesten - Vertraging te wijten aan
de schuld van de getroffene.
Aan de getroffene van een ongeval kan
geen compensatoire interest toegekend worden, wanneer de vertraging bij zijn schadeloosstelling te wijten is aan diens eigen
schuld of nalatigheid. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
18 september 1996
769
49. - Schade - Interest
Vergoedende interest - Aanvangsdatum.
De rechterlijke uitspraak die vergoedende interest toekent vanaf de datum
van het ongeval, op schade die zich slechts
tijdens het verloop van een latere periode
voordoet, kent vergoeding toe voor een
niet geleden schade. (Art. 1382 B.W.)
29 november 1996
1124

ALLERLEI
(INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT,
AARD VAN DE WET, ENZ.)
50. - Allerlei (internationaal privaatrecht, aard van de wet, enz.) - Internationaal privaatrecht- Misdrijf of oneigenlijk
misdrijf- Wetten die de bestanddelen van
het aansprakelijk makende feit alsmede de
wijze en de omvang van de vergoeding
bepalen - Wetten van politie.
De wetten die de bestanddelen bepalen
van het feit dat delictuele of quasidelictuele aansprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de wijze en de omvang
van de vergoeding, zijn wetten van politie
in de zin van art. 3, eerste lid, B.W. (Art. 3,
eerste lid, B.W.)
29 april1996
374
51. - Allerlei (internationaal privaatrecht, aard van de wet, enz.) - Internationaal privaatrecht - Onrechtmatige daad
in het buitenland gepleegd - Rechtsvordering tot vergoeding van de schade Toepasselijke wet in Belgie- Uitzonderingen.

14
De rechtsvordering tot vergoeding van
de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad die in het buitenland is begaan,
wordt in Belgie beheerst door de wet van
de staat waar de onrechtmatige daad is
begaan, ook al is de mogelijke dader Belg.
(Art. 3, eerste lid, B.W.; artt. 1382 en 1383
B.W.)
29 april 1996
37 4

ACCOUNTANT
Instituut der Accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - Sanctie
- Evenredigheid - Artikel 3 E. VR.M. Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door
het Hof
De rechter bepaalt, binnen de bij de wet
en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite
en derhalve onaantastbaar de sanctie die
hij in verhouding acht met de zwaarte van
de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof
vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de
bestreden beslissing niet blijkt dat de commissie van beroep van het Instituut der
Accountants heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E.V.R.M. (Artt. 90 t.e.m. 93
wet 21 februari 1985 tot hervorming van
het bedrijfsrevisoraat.)
1032
8 november 1996

ADOPTIE
1. - Homologatie - Wettige redenen
- Vermogensrechten van een wettig kind
- Erfrechten van dat kind - Aantasting
van die rechten - Beoordeling door de
feitenrechter.
De omstandigheid dat een wettig kind
bij de erfopvolging schade lijdt ten gevolge
van de adoptie van een derde kan weliswaar geen toereikende grond zijn om de
adoptie ongedaan te maken, toch staat het
aan de feitenrechter in feite te beoordelen
of die benadeling eventueel in aanmerking wordt genomen als een van de bijzonderheden van de zaak. (Art. 359, § 3,
laatste lid, B.W.)
31 oktober 1996
979
2. - Gevolgen van het vermogen- Voorbehouden erfgenaam.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die de homologatie
van een adoptie inzonderheid steunt op de
overweging dat de adoptie in geen enkel
opzicht afbreuk doet aan de vermogensrechten van het wettig kind van de adoptant, nu het aan hem voorbehouden erfdeel
door die adoptie niet in het gedrang komt.
(Artt. 365, 745 en 913 B.W.)
31 oktober 1996
979

-15-

ADVOCAAT
1. - Tuchtraad van beroep - Verwijzing na cassatie - Verwijzing naar anders
samengestelde raad - Secretaris van de
raad.
Art. 4 77 Ger.W. volgens hetwelk het
Hof, wanneer het een beslissing van de
tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten vernietigt, de zaak verwijst
naar die raad, anders samengesteld, is
niet van toepassing op de secretaris van
die raad.
18 januari 1996
75
2. - Inschrijving op het tableau en voor
de stage- Raad van de Orde- Weigering
van inschrijving - Motivering.
De raad van de Orde van Advocaten is
meester over het tableau, maar de weigering van inschrijving moet met redenen
worden omkleed, zodat de raad van de
Orde verplicht is de gegevens te vermelden die de beslissing schragen dat degene
die om zijn inschrijving verzoekt, zich in
de uitoefening van zijn beroep niet waardig zal gedragen. (Art. 432 Ger. W.)
27juni1996
661
3. - Thchtzaken- Tuchtraad van beroep
- Cassatieberoep door de advocaat Termijn.
De termijn van een maand binnen dewelke
de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hofvan Cassatie
kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een
aanvang vanaf de kennisgeving per aangetekende brief: deze kennisgeving geschiedt
op de datum van de toezending van de
beslissing bij ter post aangetekende brief.
(Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid,
Ger.W.)
11 oktober 1996
917

AFSTAMMING
Uit afstamming ontstane verplichtingen
- Geschil - Rechterlijke beslissing Hoger beroep - Termijn - Aanvang.
Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de gri:ffier van
de beslissing kennis aan de partijen en
wordt hoger beroep ingesteld binnen een
maand na de kennisgeving. (Art. 203ter
B.W.; art. 1253quater, bend, Ger.W.)
12 december 1996
1204

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN GEDING
AFSTAND VAN PROCESHANDELING

AFSTAND VAN GEDING
1. - Afstand van geding - Burgerlijke zaken - Twee vorderingen tot echtscheiding - Afstand van de eerste Gevolg t.a. v. de voorlopige maatregelen.
Als een partij twee vorderingen tot echtscheiding instelt en zij afstand van geding
doet wat betreft de eerste vordering, nadat
zij de tweede heeft ingesteld, heeft die
afstand niet tot gevolg dat de voorlopige
maatregelen bevolen tijdens de ecbtscheidingsprocedure waarvan afstand is gedaan, geen
uitwerking meer hebben. (Art. 820, eerste
lid, en 1280, eerste lid, Ger.W.)
4 januari 1996
13

AFSTAND VAN PROCESHANDELING
2. - Afstand van proceshandeling Burgerlijke zaken - Begrip.
De partij die bij mondelinge verklaring
ter zitting afstand doet van een in haar
conclusie voorgedragen middel, doet geen
afstand van een proceshandeling en is
derhalve niet verplicht de vormvereisten
van de artt. 822 en 824 Ger.W. in acht te
nemen.
145
2 februari 1996

APOTHEKER
1. - Tuchtzaak - Orde van Apothekers - Klacht - Provinciale raad Bureau - Ontbreken van de paging tot
verzoening.
De bij art. 20, § 1, derde lid, Apothekerswet bepaalde poging tot verzoening is niet
op straffe van nietigheid voorgeschreven.
114
25 januari 1996
2. - Tuchtzaak - Orde van Apothekers - Provinciale raad - Beslissing dat
de apotheker moet verschijnen - Bestuurshandeling.
De beslissing van de provinciale raad
van de Orde van Apothekers dat de apotheker in een tuchtzaak voor de raad moet
verschijnen is een beslissing van jurisdictionele aard, waarop de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet
van toepassing is. (Artt. 20, § 1, laatste
lid, Apothekerswet, en 20, derde lid, K.B.
29 mei 1970.)
114
25 januari 1996
3. - Orde van Apothekers - Beroepsgroepering- Officina - Sluitingsuren en
vakantieperioden - Andere beroepsgroepering- Abnormale openingsuren en
dagen - Plichtenleer.

-16De apotheker die behoort tot een groepering van apothekers die een eigen wachtdienst inrichten en niet heeft ingestemd
met de door een andere beroepsgroepering
goedgekeurde overeenkomst over een wachtdienst, de sluitingsuren van de officina en
de vakantieperioden, kan toch de regels
van de plichtenleer overtreden wanneer
hij, zonder wettige reden en met misbruik
van zijn recht om zijn beroep vrij uit te
oefenen, de toepassing van zodanige overeenkomst bemoeilijkt door zich stelselmatig te onthouden van de noodzakelijke
confraternele medewerking. (Art. 9, § 1,
Geneeskundewet.)
25 januari 1996
114
4. - Tuchtzaak - Orde van Apothekers - Verschillende telastleggingen een straf - Cassatiemiddel met betrekking tot een telastlegging- Ontvankelijkheid.
Wanneer de raad van beroep van de
Orde van Apothekers wegens twee tekortkomingen aan de beroepsplichten een enkele
tuchtstraf uitspreekt, zijn de cassatiemiddelen die enkel betrekking hebben op
een van die tekortkomingen niet ontvankelijk, daar de straf naar recht verantwoord blijft door de schuldigverklaring
aan de andere tenlastelegging.
114
25 januari 1996
5. - Beroepsorde - Dwingende deontologische regels - Europese Unie - Vrij
verkeer van goederen - Kwantitatieve
invoerbeperkingen- Maatregelen van gelijke
werking.
De deontologische regels die uitgevaardigd en toegepast worden door de bevoegde
autoriteiten van de Orde van Apothekers
en die voor alle apothekers dwingend zijn,
kunnen worden beschouwd als "maatregelen" in de zin van art. 30 E.E.G.-Verdrag.
(Art. 30 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij
wet van 2 dec. 1957.)
31 mei 1996
527

ARBEID
SOCIALE DOCUMENTEN
ALLERLEI

van sociale documenten, veroordeelt tot
een geldboete, moet hem ambtshalve veroordelen om aan het R.I.Z.I.V de bij art.
llbis van voornoemd besluit bepaalde vergoeding te betalen; geen enkele wettelijke
bepaling schrijft voor dat de burgerrechtelijk aansprakelijke rechtspersoon van voornoemde werkgever die vergoeding moet
betalen.
27 november 1996
1107

ALLERLEI
2. - Allerlei - Tewerkstellir!g van
vreemde arbeidskrachten - Reglementering - Arbeidskaart - Voorlopige
tewerkstelling - Voorlopige arbeidskaart.
De reglementering betreffende de tewerkstellingvan werknemers van vreemde nationaliteit voorziet weliswaar, onder de voorwaarden die zij vaststelt, in de afl.evering
van een arbeidskaart en in de voorlopige
tewerkstelling v66r het verkrijgen van een
arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet
in de mogelijkheid om aan een vreemde of
staatloze werknemer een voorlopige arbeidskaart toe te kennen. (Artt. 7 en 8
K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; art. 12 K.B.
van 6 nov. 1967; artt. 10, 11, 12 en 20 M.B.
van 19 dec. 1967; artt. 1 en 2 M.B. van 15
juli 1969.)
757
16 september 1996

ARBEIDSONGEVAL
TOEPASSINGSSFEER, PERSONEN
BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS)
VERGOEDING

Basisloon
Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling
Allerlei
VERZEKERING
OVERHEIDSPERSONEEL,BIJZONDEREREGELS
RECHTSPLEGING

SOCIALE DOCUMENTEN
1. - Sociale documenten-Artikelllbis
KB. nr. 5 van 23 okt. 1978- Vergoeding
- Ambtshalve veroordeling- Fysieke persoon - Rechtspersoon.
De rechter die een werkgever, wegens
overtreding van art. 4, § 1, K.B. nr. 5 van
23 okt. 1978 betreffende het bijhouden

Verjaring

TOEPASSINGSSFEER, PERSONEN
1. - Toepassingssfeer, personen- Rechten getroffenen - Taak van de rechter Ambtshalve nazicht - Beslissing - Partijen - Geen gelegenheid tot tegenspraak
- Gevolg.

-
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Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op een ambtshalve aangevoerde rechtsgrond zonder de partijen
de gelegenheid te geven daarover
tegenspraak te voeren. (Art. 6, § 3, Arbeidsongevallenwet en algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
21 oktober 1996
945

BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS
2. - Begrip, bestaan, bewijs - Ongeval - Plotselinge gebeurtenis - Vermoeden.
Een letsel wordt slechts vermoed door
een ongeval te zijn veroorzaakt, wanneer
een plotselinge gebeurtenis als vaststaand en niet enkel als mogelijk wordt
aangewezen. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
6 mei 1996
399

3. - Begrip, bestaan, bewijs - Bewijs
- Tegenbewijs - Vermoeden - Omvang
- Inwendige lichamelijke toestand getroffene - Gevolg.
Ret vermoeden gevestigd door art. 7,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet 10 april
1971, veronderstelt dat een ongeval is
overkomen aan de werknemer; dit vermoeden betreft aileen de vraag of het ongeval
een arbeidsongeval is. (Art. 7, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet.)
13 mei 1996
456

4. - Begrip, bestaan, bewijs - Begrip
- Letsel - Overlijden - Verband.
Ret overlijden van de getroffene is geen
letsel in de zin van art. 7, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet. (Artt. 7, eerste lid,
10 en 12 Arbeidsongevallenwet.)
30 september 1996
822
5. - Begrip, bestaan, bewijs - Begrip.
Een arbeidsongeval vereist onder meer
het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9
Arbeidsongevallenwet.)
18 november 1996
1058
6. - Begrip, bestaan, bewijs- Bestaan
- Plotselinge gebeurtenis - Discus hernia.
Een discus hernia kan geen plotselinge
gebeurtenis zijn die aan de grondslag ligt
van een letsel in de zin van de Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
18 november 1996
1058

WEG NAAR EN VAN RET WERK
(BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
7. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Begrip.
De rechter die vaststelt dat het ongeval
zich heeft voorgedaan tijdens een gewone
stilstand, die van korte duur was en waarbij de getroffene niet uit die wagen was
gestapt, van het motorrijtuig van de getroffene op de weg naar en van het werk,
verantwoordt naar recht zijn beslissing
dat die stilstand het door de getroffene
afgelegde traject niet abnormaal maakt
en geen onderbreking van zijn weg naar
en van het werk vormt. (Art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet.)
30 september 1996
825
8. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Onderbreking - Begrip.
De rechter die vaststelt dat het ongeval
zich heeft voorgedaan tijdens een gewone
stilstand, die van korte duur was en waarbij de getroffene niet uit die wagen was
gestapt, van het motorrijtuig van de getroffene op de weg naar en van het werk,
verantwoordt naar recht zijn beslissing
dat die stilstand het door de getroffene
afgelegde traject niet abnormaal maakt
en geen onderbreking van zijn weg naar
en van het werk vormt. (Art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet.)
30 september 1996
825

VERGOEDING
BASISLOON

9. - Vergoeding- Basis loon- Economische waarde van getroffene op arbeidsmarkt - Waarde uitgedrukt in basisloon
-Periode.
De economische waarde op de arbeidsmarkt van een door een arbeidsongeval
getroffen werknemer wordt volgens de
Arbeidsongevallenwet vermoed te zijn uitgedrukt in het basisloon van de werknemer. (Artt. 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet.)
64
15 januari 1996
10. - Vergoeding- Basisloon -Referteperiode - Onvolledig - Minder dan een
jaar tewerkgesteld - Hypothetisch loon Berekening - Presteren van overuren Gevolg.
Het hypothetisch loon voor de periode
van het referentiejaar tijdens hetwelk de
werknemer niet tewerkgesteld was, wordt
berekend zonder rekening te houden met

-18het loon voor arbeid die de getroffene
presteerde tijdens de periode waarin hij
werd tewerkgesteld. (Art. 36, § 2, Arbeidsongevallenwet.)
716
9 september 1996
11. - Vergoeding- Basis loon- Omvang
- Voordeel - Bestemming - Betwisting
- Bewijslast.
De wetsverzekeraar die de opname van
een voordeel in het basisloon van een
slachtoffer van een arbeidsongeval betwist,
draagt de bewijslast dat het voordeel geen
loon is in de zin van de Arbeidsongevallenwet. (Art. 1315 B.W.; art. 35 Arbeidsongevallenwet.)
1094
25 november 1996
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING

12. - Vergoeding- Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Blijvende
arbeidsongeschiktheid- Vergoeding- Bedoeling.
De vergoeding, verschuldigd krachtens
artt. 24, 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer van een ongeval
dat een blijvende arbeidsongeschiktheid
tot gevolg heeft, bedoelt de werknemer te
vergoeden naarmate het ongeval hem in
zijn economische waarde op de arbeidsmarkt heeft aangetast. (Artt. 24, 34, 36 en
39 Arbeidsongevallenwet.)
64
15 januari 1996
13. - Vergoeding- Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Opeenvolgende ongevallen - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Forfaitaire vergoeding
- Berekening - Grenzen.
Wanneer een werknemer getroffen wordt
door opeenvolgende arbeidsongevallen en
het laatste ongeval de gevolgen van een
vorig ongeval heeft verergerd, moet de
rechter de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene in haar geheel
beoordelen als de na het laatste ongeval
vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs
gedeeltelijk, door dit ongeval werd veroorzaakt. (Art. 24, 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet.)
64
15 januari 1996
14. - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling- Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing Beslissing - Kennisgeving.
De verzekeraar die de getroffene van
een arbeidsongeval genezen verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, is ertoe
gehouden aan de getroffene zelf van die

beslissing kennis te geven. [Art. 24, eerste
lid, Arbeidsongevallenwet.]
30 september 1996
818
15. - Vergoeding- Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Derving van beroepsinkomsten - Kapitaal tot vergoeding van
die derving - Raming naar gemeen recht
- Interestvoet - Aard.
De rentevoet die in aanmerking genamen wordt bij de raming naar gemeen
recht van het kapitaal dat moet dienen om
de beroepsinkomsten te vergoeden die de
getroffene van een arbeidsongeval gedurende zijn hele verdere waarschijnlijke
winstgevende overlevingsduur zal moeten
derven, is een van de parameters bij de
berekening van dat kapitaal, maar strekt
niet tot vergoeding van de schade die
voortvloeit uit de vertraging waarmee
ze is vergoed. (Artt. 1382 en 1383 B.W.;
artt. 24, 25 en 45bis Arbeidsongevallenwet.)
9 oktober 1996
891
ALLERLEI

16. - Vergoeding- Allerlei- Vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraar - Saldo verschuldigd door
aansprakelijke- Fiscale en sociale lasten.
De getroffene van een arbeidsongeval,
die de door de arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigde vergoedingen
heeft ontvangen, kan van de voor het
ongeval aansprakelijke de betaling van
het bedrag van de fiscale en sociale las ten,
dat overeenkomt met de door de arbeidsongevallenverzekeraar afgehouden wettelijke bijdragen, slechts vorderen in zoverre
zij gelijk zijn aan of lager dan de wettelijke lasten die de getroffene moet betalen '
op de schadevergoeding die hem volgens
het gemeen recht nog verschuldigd is.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
12juni 1996
579

VERZEKERING
17. - Verzekering - Aansprakelijke
derde - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Aard - Gevolgen.
De regresvordering, die de arbeidsongevallenverzekeraar met toepassing van
de artikelen 46, § 2, eerste lid, en 4 7,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet kan instellen tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde, wordt uitgeoefend ingevolge
een indeplaatsstelling waardoor de schuldvordering zelf van de getroffene of diens

-
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rechthebbenden uit hun vermogen overgaat naar dat van de verzekeraar tot
beloop van de door deze betaalde vergoe
dingen en van het kapitaal dat de door
hem verschuldigde waarde van de jaarlijkse vergoeding of rente vertegenwoordigt. (Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
5 september 1996
711
18. - Verzekering - Aansprakelijke
derde - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Perken.
De regresvordering die de arbeidsongevallenverzekeraar kan instellen tegen
de voor een arbeidsongeval aansprakelijke persoon, mag het bedrag niet overtreffen van de schadeloosstelling die de
getro:ffene voor dezelfde schade volgens
het gemeen recht had kunnen verkrijgen.
(Art. 47 Arbeidsongevallenwet; art. 1382

B.W.)

5 september 1996
711
19. - Verzekering - Regresvordering
van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen
de aansprakelijke derde - Compensatoire
interest - Grenzen.
De voor een arbeidsongeval aansprakelijke persoon kan niet worden veroordeeld
tot betaling van compensatoire interest
aan de arbeidsongevallenverzekeraar, die
tegen hem een regresvordering instelt,
wanneer die interest berekend wordt aan
een hogere rentevoet dan die welke op de
compensatoire interest wordt toegepast
door de rechterlijke beslissing die, naar
gemeen recht, de bedragen vaststelt waarop
de getro:ffene aanspraak kan maken. (Art.
4 7 Arbeidsongevallenwet.)
769
18 september 1996
20. - Verzekering-Arbeidsongevallenverzekeraar- Subrogatie- Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde -Aard
- Gevolg.
Ingevolge de bij art. 4 7 Arbeidsongevallenwet bepaalde subrogatie gaat de schuldvordering van de getroffene of diens
rechthebbenden tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke persoon uit hun
vermogen naar dat van de arbeidsongevallenverzekeraar over, tot beloop van de door
laatstgenoemde uitbetaalde vergoedingen
en van het kapitaal, dat overeenkomt met
de door hem verschuldigde jaarlijkse vergoeding of rente; daaruit volgt dat voornoemde schuldvordering ten goede komt
aan de gesubrogeerde verzekeraar met
alle ingredienten en toebehoren , die de
schadeloos gestelde schuldeiser kon aanvoeren. (Art. 4 7 Arbeidsongevallenwet.)
9 oktober 1996
891

21. - Verzekering-Arbeidsongevallenverzekeraar- Subrogatie - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde- Omvang - Compensatoire interesten.
De in de rechten van de getroffene van
een arbeidsongeval of diens rechthebbenden gesubrogeerde verzekeraar kan van
de voor dat ongeval aansprakelijke derde
compensatoire interest vorderen, die moet
worden berekend met ingang van de datum
waarop hij de bedragen heeft betaald, in
zoverre de getroffene zelfvoornoemde interest op de naar gemeen recht geraamde
vergoeding kan krijgen, en het aldus gevorderde bedrag die vergoeding, met inbegrip
van de compensatoire interest, niet overschrijdt. (Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47
Arbeidsongevallenwet.)
9 oktober 1996
891

OVERHEIDSPERSONEEL,
BIJZONDERE REGELS
22. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
- Gemeente -Herziening- Wetten, deereten, ordonnanties, besluiten - Besluiten
- Verordeningsbesluiten - Werking in de
tijd en in de ruimte - Werking in de tijd
- Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht
hebben - Gevolg - Vroegere voldongen
toestanden.
Ret algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende
kracht hebben, wordt door de rechter geschonden, wanneer hij op een toestand die
tussen de gemeente en een personeelslid
v66r 1 maart 1988 is voldongen, toepassing maakt van artikel 12, § 2, 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 werk. [Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben; art. 12 K.B.
13 juli 1970.]
22 januari 1996
84
23. - Overheidspersoneel, bijzondere regels - Verjaring - Termijn - Vertrekpunt - Begrip.
Ret vertrekpunt van de veljaringstermijn van drie jaar die geldt voor vorderingen tot betaling van vergoedingen die
verschuldigd zijn ten gevolge van een arbeidsongeval of van een arbeidsongeval in de
overheidssector, wordt niet bei:nvloed door
het feit dat het geschil de toepasselijkheid
van de arbeidsongevallenwetten of de
graad of de duur van de arbeidsonge-

-20schiktheid betreft, noch door het feit dat
het een later gerezen geschil betreft. (Art.
69 Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
1051
18 november 1996

24. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
- Verjaring - Blijvende invaliditeit Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stuiting
- Erkenning van het recht van hem tegen
wie de verjaring loopt- Minister- Administratieve gezondheidsdienst - Medisch
onderzoek.
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 uit,
door de minister, van het recht van de
getroffene op de in geval van blijvende
arbeidsongeschiktheid wettelijk verschuldigde vergoedingen en stuit, derhalve, de
veijaring niet van de rechtsvordering tot
betaling van die vergoedingen. (Art. 20
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel;
art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 2248
B.W.; artt. 8 en 9 K.B. 24 jan. 1969.)
1051
18 november 1996
25. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
- Verjaring - Blijvende invaliditeit Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stuiting
- Ter post aangetekende brief- Administratieve gezondheidsdienst - Gevolg.
De verjaring van de rechtsvordering tot
betaling van de ten gevolge van een arbeidsongeval of een arbeidsongeval in de overheidssectorverschuldigde vergoedingen kan worden
gestuit door een ter post aangetekende
brief aan de schuldenaar van die vergoedingen; een aangetekende brief aan de
Administratieve Gezondheidsdienst die geen
schuldenaar van die vergoedingen is, kan
de verjaring van de rechtsvordering tot
betaling ervan bijgevolg niet stuiten. [Art.
20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 70 Arbeidsongevallenwet;
artt. 8 en 9 K.B. 24 jan. 1969.]
1051
18 november 1996
26. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
- Verjaring - Stuiting- Erkenning van
het recht van hem tegen wie de verjaring
loopt - Voorbehoud - Betaling.
Inzake arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in de overheidssector kan geen
enkele erkenning van het recht van de
getroffene tegen wie de verjaring loopt,
worden afgeleid uit een betaling die gedaan
werd onder voorbehoud van erkenning
van het recht dat die betaling verant-

woordt. (Art. 2248 B.W.; art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
1060
18 november 1996
27. - Overheidspersoneel, bijzondere
regels - Gemeente - Schadevergoeding
- Arbeidsongeschiktheid- Rente- Opeisbaarheid - Gerechtelijke betwisting.
In geval van gerechtelijke betwisting
kan de rente die verschuldigd is krachtens art. 22 K.B. 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 werk,
niet worden geeist vanaf de eerste dag
van de maand die overeenstemt met die
van de consolidatie; de rente is immers
niet opeisbaar zolang de rechter de verdering tot betaling van die rente niet heeft
toegewezen bij wege van een uitvoerbaar
geworden beslissing. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 22
K.B. 13 juli 1970.)
28 november 1996
1109

RECHTSPLEGING
VERJARING

28. - Rechtspleging- Verjaring- Termijn - Vertrekpunt - Begrip.
Het vertrekpunt van de verjaringstermijn van drie jaar die geldt voor vorderingen tot betaling van vergoedingen die
verschuldigd zijn ten gevolge van een
arbeidsongeval of van een arbeidsongeval
in de overheidssector, wordt niet bei:nvloed door het feit dat het geschil de
toepasselijkheid van de arbeidsongevallenwetten of de graad of de duur van de
arbeidsongeschiktheid betreft, noch door
het feit dat het een later gerezen geschil
betreft. (Art. 69 Arbeidsongevallenwet; art.
20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
1051
18 november 1996
29. - 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 - Medisch onderzoek.
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 uit,
door de minister, van het recht van de
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getroffene op de in geval van blijvende
arbeidsongeschiktheid wettelijk verschuldigde vergoedingen en stuit, derhalve, de veijaring niet van de rechtsvordering tot betaling van die vergoedingen.
(Art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 2248 B.W.; artt. 8 en 9 K.B. 24
jan. 1969.)
18 november 1996
1051
30. - Rechtspleging- Verjaring- Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling - Stuiting - Oorzaak van stuiting
- Ter post aangetekende brief - Vereisten.
De veijaring van de rechtsvordering tot
betaling van de ten gevolge van een arbeidsongeval of een arbeidsongeval in de overheidssector verschuldigde vergoedingen kan
worden gestuit door een ter post aangetekende brief aan de schuldenaar van die
vergoedingen; een aangetekende brief aan
de Administratieve Gezondheidsdienst die
geen schuldenaar van die vergoedingen is,
kan de veijaring van de rechtsvordering tot betaling ervan bijgevolg niet stuiten. [Art. 20 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; art. 70 Arbeidsongevallenwet; artt. 8 en 9 K.B. 24 jan.
1969.]
18 november 1996
1051
31. - Rechtspleging- Verjaring- Stuiting - Erkenning van het recht van hem
tegen wie de verjaring loopt - Voorbehoud
- Betaling.
Inzake arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in de overheidssector kan geen
enkele erkenning van het recht van de
getroffene tegen wie de verjaring loopt,
worden afgeleid uit een betaling die
gedaan werd onder voorbehoud van
erkenning van het recht dat die betaling
verantwoordt. (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
1060
18 november 1996

ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
EINDE

Willekeurig ontslag
Opzeggingsvergoeding
Ontslag om dringende reden
Allerlei
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Overeenkomst- Overeengekomen voorwaarden -Loon - Eenzijdige wijziging- Essentieel bestanddeel
- Gevolg.

De partij die eenzijdig een belangrijke
wijziging aanbrengt. in het overeengekomen loon, dat een essentieel bestanddeel
van de arbeidsovereenkomst is, beeindigt
onrechtmatig de overeenkomst. (Art. 1134
B.W.)
23 december 1996
1247

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
2. - Schorsing van de overeenkomstBegrip.
In artikel 75 Arbeidsovereenkomstenwet bedoelen de woorden "een schorsing
van de overeenkomst als bedoeld in de
artikelen 70, 71 en 72" de schorsing
van de arbeidsovereenkomst tijdens de
periode waarvoor, overeenkomstig de genoemde artikelen, de werkgever de
betaling van het gewaarborgd loon verschuldigd is,
10
4 januari 1996

EINDE
WILLEKEURIG ONTSLAG

3. - Einde - Willekeurig ontslag Werkman - Begrip - Gedrag - Niet
foutief gedrag.
Niet willekeurig is het ontslag om redenen die betrekking hebben op het gedrag
van de werkman, zelfs als dat gedrag niet
foutiefis. (Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet.)
98
22 januari 1996
OPZEGGINGSVERGOEDING

4. - Einde- OpzeggingsvergoedingWerknemer als eisende partij - Betwisting over ontslag- Beeindiging met wederzijds akkoord - Bewijslast.
Het arrest dat aan de werkgever, als
verweerder, het bewijs oplegt dat er geen
ontslag was maar een beeindiging van de
overeenkomst met wederzijds akkoord, zonder vooraf vast te stellen dat de werknemer, als eiser, het bewijs heeft geleverd
van de feiten die hij aanvoert, schendt de
regelen van de bewijslast. (Art. 1315 B.W.;
art. 870 Ger.W.; artt. 32 en 39 Arbeidsovereenkomstenwet.)
59
15 januari 1996

-225. - Einde- OpzeggingsvergoedingBerekening- Voordelen in natura- Conventioneel vastgesteld - Werkelijke waarde
- Gevolg.
Voor de vaststelling van de opzeggingsvergoeding moet, wanneer de werknemer
dit vordert, met de werkelijke waarde van
de voordelen in natura rekening worden
gehouden, onverminderd de toepassing van
art. 6 Wet Bescherming Loon. (Art. 39
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 6 Wet
Bescherming Loon.)
129
29 januari 1996
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

6. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Aangevoerd feit - Begrip.
Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van aile omstandigheden die daarvan
een dringende reden kunnen uitmaken.
(Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet; art.
4, § 1, wet 19 maart 1991.)
3juni 1996
532
7. - Einde - Ontslag om dringende
reden- Aangevoerd feit- BeoordelingAan het ontslag voorafgaand feit - Termijn.
Het ernstig karakter van de als dringende reden aangevoerde feiten kan blijken tiit of gestaafd worden door voorheen
gebeurde feiten; geen wetsbepaling legt
enige termijn op binnen dewelke de ter
verduidelijking van de dringende reden
aangevoerde feiten moeten hebben plaatsgehad. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 4, § 1, wet 19 maart 1991.)
3juni 1996
532
8. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Termijn - Bekendheid met het
feit - Begrip - Werkgever - Persoon die
bevoegd is de arbeidsovereenkomst te beeindigen.
Bekendheid met het door de werkgever
als dringende reden aangevoerd feit doet
de bij art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn slechts ingaan,
wanneer dat feit ter kennis gekomen is
van degene die bevoegd is om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. (Art. 35, derde
lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
24juni1996
639
9. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Feit sedert ten minste drie dagen
bekend - Kennis van het feit - Begrip.
Het feit dat aanleiding geeft tot het
ontslag wegens dringende redenen, is volgens art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij

bekend, wanneer deze omtrent het bestaan
van dat feit en de omstandigheden die
daarvan een dringende reden kunnenmaken,
voldoende zekerheid heeft om met kennis
van zaken een beslissing te kunnen nemen,
inzonderheid voor haar eigen overtuiging
en tevens tegenover de andere partij en
het gerecht. (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 oktober 1996
921
10. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Feit sedert ten minste drie dagen
bekend- Werkgeuer- Kennis van het feit
- Werknemer - Ontslag - Voorafgaand
verhoor- Resultaat- Werkgever- lnuloed.
Het voorafgaand verhoor van de werknemer kan, ongeacht het resultaat en
volgens de omstandigheden van de zaak,
een maatregel vormen die de werkgever
voldoende zekerheid geeft omtrent het bestaan
van een dringende reden tot beeindiging
van de arbeidsovereenkomst, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens
tegenover de andere partij en het gerecht.
(Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 oktober 1996
921
11. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Werkgever - Ontslag - Wettelijke termijn - Werknemer - ~rweten
feit- Beweringen- Bewijs- Geen bewijs
- Gevolg - Vroegere feiten.
Wanneer de rechter oordeelt dat het
door de werkgever aan de werknemer
verweten feit, dat drie of minder werkdagen aan het ontslag om dringende redenen voorafgaat, niet bewezen is, moet hij
geen rekening houden met feiten die zich
meer dan drie werkdagen v66r het voornoemde ontslag hebben voorgedaan, aangezien zij geen invloed kunnen hebben op
het dringende karakter van een gedrag
dat als dusdanig niet is bewezen. (Art. 35
Arbeidsovereenkomstenwet.)
2 december 1996
1141
ALLERLEI

12. - Einde - Allerlei - ~rplichte
overhandiging van alle sociale bescheiden
door werkgever- Dwangsom- Prejudiciele
vraag aan het Benelux-Gerechtshof
Wanneer voor het Hofvan Cassatie een
vraag is gerezen om uitlegging van een
voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die als dusdanig
is aangewezen krachtens art. 1 Verdrag
Benelux-Gerechtshof, zoals een vraag omtrent
de omvang van een rechtsvordering tot
nakoming van arbeidsovereenkomsten bedoeld bij art. 3 Benelux-Overeenkomst

-23houdende eenvormige wet betreffende de
dwangsom, moet het Hof in de regel die
vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen. (Artt. 6 Verdrag BeneluxGerechtshof, 1385bis Ger.W., 21 Arbeidsovereenkomstenwet.)
3juni 1996
529

ALLERLEI
13. - Allerlei- Aansprakelijkheid van
de werknemer - Beperking - Uitvoering
van de arbeidsovereenkomst - Begrip.
De aansprakelijkheid van de werknemer wordt door art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet slechts beperkt voor schade
die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst veroorzaakt; dat is niet het
geval wanneer hij van zijn loon gebruik
maakt, noch wanneer hij met toelating
van zijn werkgever een firmawagen voor
prive-doeleinden gebruikt. (Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet.) ,
7 mei 1996
406
14. - Allerlei- Tewerkstelling studenten - Arbeidsovereenkomst - Wettelijk
vermoeden - Weerlegbaar vermoeden Bewijslast - Werking.
Het vermoeden dat een overeenkomst
tussen een werkgever en een student,
welke benaming aan die overeenkomst
ook is gegeven, een arbeidsovereenkomst
is, geldt tot het tegendeel is bewezen, dit
is tot bewezen is dat bedoelde overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is. (Art.
1352 B.W. en art. 121 Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 oktober 1996
880

ARBEIDSVOORZIENING
ALLERLEI

ALLERLEI
Allerlei - Te.werkstelling van vreemde
arbeidskrachten - Reglementering Arbeidskaart - Voorlopige tewerkstelling
- Voorlopige arbeidskaart.
De reglementering betreffende de tewerkstellingvan werknemers van vreemde
E!ltio:naliteit voorziet weliswaar, onder de
voorwaarden die zij vaststelt, in de aflevering van een arbeidskaart en in de
voorlopige tewerkstelling v66r het verkrijgen van een arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet in de mogelijkheid om aan
een vreemde of staatloze werknemer een
voorlopige arbeidskaart toe te kennen.
(Artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967;
art. 12 K.B. van 6 nov. 1967; artt. 10, 11,

12 en 20 M.B. van 19 dec. 1967; artt. 1 en
2 M.B. van 15 juli 1969.)
757
16 september 1996

ARBITRAGE
Overeenkomst tot arbitrage - Publiekrechtelijke rechtspersoon, rechthebbende voor
een privaatrechtelijke rechtspersoon.
Aileen de hoven en rechtbanken zijn
bevoegd om kennis te nemen van geschillen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is, zelfs als die rechtspersoon
de rechthebbende is van een privaatrechtelijke rechtspersoon die een overeenkomst tot arbitrage betreffende de overgedragen zaak heeft gesloten. (Art. 1676, 2,
Ger.W.)
911
10 oktober 1996

ARBITRAGEROF
1. - Prejudiciele vraag - Burgerlijke
zaken - Feitenrechter - Weigering een
prejudiciele vraag te stellen - Beslissing
waartegen kritiek is gericht - Cassatiemiddel - Beslissing als gevolg van die
weigering - Beslissing waartegen geen
kritiek is gericht - Gevolg.
Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken
is het middel dat aileen opkomt tegen de
beslissing, waarbij de feitenrechter weigert een prejudiciele vraag te stellen aan
het Arbitragehof, maar dat niet is gericht
tegen de beslissing van die rechter, die het
gevolg is van die weigering. (Art. 29, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
44
12 januari 1996
2. - Prejudiciele uraag - Rechtbanken - Verplichting tot het stellen van een
prejudiciele vraag.
Het hof van beroep, waarvan het arrest
vatbaar is voor cassatieberoep, is niet
ertoe gehouden hetArbitragehofte verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent
de schending, door een wet, van de regels
die door of krachtens de Grondwet zijn
vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de
gemeenschappen en de gewesten, meer
bepaald als het van oordeel is dat het
antwoord op de prejudiciele vraag niet
onontbeerlijk is voor zijn beslissing. (Art.
26, § 2, derde lid, 2•, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
101
24 januari 1996
3. - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.
De wetten waarvan toepassing wordt
gevraagd, worden in de regel uitgelegd

-24door de rechter en niet door het Arbitragehof; aldus staat het aan het Hof van
Cassatie en niet aan het Arbitragehof te
beslissen of de gee. Ziekenhuiswet 7 aug.
1987 een organieke wet is die o.a. hun
financiering regelt. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
101
24 januari 1996
4. - Prejudiciele vraag- Verplichting
van het Hof van Cassatie - Begrip.
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 niet ertoe gehouden een
prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof; dat is o.m. het geval wanneer het
middel niet ontvankelijk is, omdat het
niet nader bepaalt waarin de schending
bestaat van de regels die tot de interpretatiebevoegdheid van he Arbitragehofbehoren;
door de vaagheid van de grief is ook het
verzoek tot het stellen van de prejudiciele
vraag aan hetArbitragehofniet ontvankelijk. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
101
24 januari 1996
5. - Prejudiciele vraag- Verplichting
van het Hof van Cassatie - Begrip.
Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden recht te doen aan het verzoek tot het
stellen van een prejudiciele vraag aan het
Arbitragehofwanneer die vraag geen verband
houdt met de door eiser in zijn middel
aangevoerde grieven; meer bepaald is niet
ontvankelijk het verzoek tot het stellen
van een vraag aan het Arbitragehof over
de eventuele schending, door de wet, van
de artt. 10 en 11 Gw., wanneer eiser als
enige grief aanvoert dat niet is geantwoord op de voor het hof van beroep
genomen conclusie. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
101
24 januari 1996
6. - Minister beschuldigd- Feiten ten
laste gelegd aan andere justitiabelen Samenhang - Artt. 226 en 227 Sv. Artt. 10 en 11 Gw. 1994 - Verenigbaarheid- Prejudicieel geschil- Verplichting
van het Hof van Cassatie - Begrip.
De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van Cassatie, dat een
minister en andere justitiabelen moet berechten, aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen
zeggen of de artt. 10 en 11 Gw. worden
geschonden door de artt. 226 en 227 Sv.
i.v.m. de samenhang en, in zoverre laatstvermelde artikelen tot gevolg hebben dat

een beklaagde, die niet de hoedanigheid
van minister heeft, voor het Hof van Cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf,
wordt gebracht, valt niet onder toepassing
van art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het ontnemen van de
mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen
van een dubbele aanleg, alsook van de
voorziening in cassatie, een ongelijkheid
en een discriminatie doen ontstaan in
strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die
arikelen geschonden zouden zijn, niet door
een wet, een decreet of een regel als bedoeld
in art. 134 Gw., maar door art. 103 Gw.
176
12 februari 1996
7. - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Begrip.
Wanneer een cassatiemiddel waarin een
vraagwordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het Arbitragehofbehoort,
wordt verworpen om procedureredenen
die afgeleid zijn uit normen waarop de
vraag die eiser aan het Arbitragehof wil
gesteld zien, geen betrekking heeft, is het
Hof van Cassatie niet ertoe verplicht die
prejudiciele vraag te stellen aan dat Hof.
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
240
1 april 1996
8. - Wet tot verlenging van de verjaringstermijn- Artt. 10 en 11 Gw. (1994)
- Verenigbaarheid - Prejudicieel geschil
-Verplichting voor het Hof van Cassatie
- Begrip.
De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen stellen aan het
Arbitragehof over een conflict dat zou bestaan
tussen de artt. 10 en 11 Gw. en art. 25 van
de programmawet van 24 dec. 1993 waarbij de verjaringstermijnen van de strafvordering worden verlengd, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere
wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof en
moet bijgevolg worden afgewezen, nu de
aangevoerde ongelijke behandeling niet
volgt uit het bepaalde van art. 25 van de
genoemde wet van 24 dec. 1993, maar
uitsluitend uit de datum waarop de daden
van onderzoek of van vervolging werden
verricht en uit de weerslag van dergelijke
daden op de loop van de verjaring, en nu
aldus het bekritiseerde onderscheid niet
door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing
van de strafproceswet in de tijd.
24 7
5 april 1996
9. - Prejudiciele vraag- Hofvan Cassatie - Verplichting.

-25Wanneer een middel de vraag opwerpt
omtrent de verenigbaarheid van art. 208,
§ 1, 1°, W.I.B. (1964) met de oude artt. 6 en
6bis Gw., in zoverre het de Koning machtigt te bepalen dat de derde, die schuldenaar is van een belastingschuldige, automatisch rechtstreekse schuldenaar voor
het totaalbedrag van de door die belastingschuldige verschuldigde belastingen is in
alle gevallen waarin de derde niet voldoet
aan de verplichtingen om een verklaring
te doen die hem worden opgelegd in het
kader van de tegen de belastingschuldige
ingestelde invorderingsprocedures, schort
het Hof de uitspraak op tot het Arbitragehof bij wijze van prejudicii:He beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de
vraag.
24 mei 1996
485
10. - Prejudiciele vragen - Hof van
Cassatie- Verplichting voor het Hof van
Cassatie.
Als in een cassatiemiddel wordt aangevoerd dat art. 205 Sv. in strijd is met de
artt. 10 en 11 Gw., in zoverre het openbaar
ministerie bij het hof of de rechtbank die
van het hoger beroep kennis moet nemen,
over een andere termijn om hoger beroep
in te stellen beschikt dan de procespartijen en dat hiervoor geen redelijke
verantwoording kan gevonden worden, moet
het Hof van Cassatie hieromtrent een
prejudiciele vraag stellen aan het Arhitragehof. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
25juni1996
642
11. - Prejudiciele vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie- Beperkingen.
Wanneer uit het antwoord van het Arbitragehof op een door de eiser tot cassatie
voorgestelde prejudiciiile vraag geenszins
een middel kan worden afgeleid dat aanleiding kan zijn tot vemietiging van de
beslissing waartegen het cassatieberoep
is gericht, omdat de vraag op een verkeerde hypothese steunt, is het Hof van
Cassatie niet verplicht de vraag te stellen.
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
26juni1996
646
12. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor 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
a an het Arbitragehof wil doen voorleggen,

is het Hof van cassatie niet verplicht die
prejudiciele vraag aan dat hof te stellen.
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
26juni1996
650
13. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor 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
aan hetArbitragehofwil doen voorleggen,
is het Hof van Cassatie niet verplicht die
prejudiciele vraag aan dat hof te stellen.
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
26junil996
655
14. - Prejudicieel geschil - Hof van
Cassatie - Verplichtingen - Middel niet
ontvankelijk.
Wanneer een cassatiemiddel waarin een
vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het Arbitragehof
behoort, wordt verworpen om procedureredenen die afgeleid zijn uit norm en waarop
de vraag die eiser aan het Arbitragehof
wil gesteld zien, geen betrekking heeft, is
het Hof van Cassatie niet ertoe verplicht
die prejudiciele vraag te stellen aan dat
hof. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
687
6 augustus 1996
15. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet
ontvankelijk middel.
Indien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de schending door de
wet van de artt. 10 en 11 Gw., is het Hof
van Cassatie niet gehouden aan hetArbitragehof een prejudiciele vraag te stellen wanneer het middel, om redenen die aan de
cassatieprocedure eigen zijn, niet ontvankelijk is. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
10 september 1996
727
16. - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Grief- Schending van de artikelen 10, 11 en 24 Gw. 1994 (artikelen 6,
6bis en 17 Gw. 1831) - Hof van Cassatie
- Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag betreffende scherrding, onder meer door een wet, van de
artt. 6, 6bis en 17 Gw. 1831 is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de
regel, hetArbitragehofverzoeken over die
vraag uitspraak te doen. (Artt. 6, 6bis en

-2617 Gw. 18S1; artt. 10, 11 en 24 Gw. 1994;
art. 26, § 1, so, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
20 september 1996
780
17. - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cas sa tie- Arbitragehot dat reeds over de vraag uitspraak he eft
gedaan.
Wanneer een in art. 26, § 1, S', Bijzondere Wet Arbitragehofbedoelde vraag door
een middel opgeworpen wordt voor het
Hofvan Cassatie, dan moet het Hof, in de
regel, het Arbitragehof verzoeken over die
vraag uitspraak te doen, zelfs als laatstgenoemd Hof reeds over een identieke
vraag uitspraak heeft gedaan. (Art. 26, §
2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 oktober 1996
906

18. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hofvan Cassatie- Grenzen
- Eindbeslissing- Cassatieberoep- Nietontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
De vraag of "de artikelen 416 en 539
van het Wetboek van Strafvordering de
regels (schenden) die zijn vastgesteld bij
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
zoverre zij de verdachte die een kwestie
opwerpt - andere dan een exceptie van
onbevoegdheid- die van aard is om daadwerkelijk een einde te maken aan de strafvordering, en die door de kamer van
inbeschuldigingstelling wordt afgewezen,
niet toelaten om na deze beslissing van de
Kamer van lnbeschuldigingstelling binnen 15 dagen een voorziening in cassatie
aan te tekenen, terwijl de verdachte die
een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen die door de Kamer van Inbeschuldigingstelling werd afgewezen, wel binnen de 15 dagen na het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie kan aantekenen" is
geen vraag die een onderscheid betreft
tussen personen ofpartijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand
bevinden, maar wel tussen personen in
dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten,
die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder onderscheid
voor alle partijen gelden en dus geen
vraag die onder toepassing valt van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zodat ze
door het Hof niet dient te worden gesteld.
(Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art. 26, § 1, 3°,
en § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof;
art. 416 Sw.)
5 november 1996
1001

19. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen
- Eindbeslissing- Cassatieberoep - Nietontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
De voorgestelde aan het Arbitragehof te
stellen vraag die geen onderscheid betreft
tussen personen ofpartijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand
bevinden, maar wel tussen personen in
dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten,
die zich in een verschillende rechtstoestand bevinden die zonder onderscheid
voor alle partijen gelden, valt niet onder
toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en dient derhalve door het Hof niet te
worden gesteld. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994;
art. 26, § 1, so, en § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof; art. 416 Sv.)
5 november 1996
1001
20. - Prejudiciele vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen
- Eindbeslissing- Cassatieberoep - Nietontvankelijkheid - Gevolg.
Als het cassatieberoep niet ontvankelijk
wordt verklaard met toepassing van artikel416 Sv., welke norm niet het voorwerp
uitmaakt van het in een middel geformuleerd verzoek tot het stellen van een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof, is
het Hof er niet toe gehouden de vraag te
stellen. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
5 november 1996
1009

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING
VANDE TITEL)
1. - Orde van Architecten - Tuchtzaak - Beslissing van de raad van beroep
- Cassatieberoep - Opschortende kracht
- Overlijden van de architect.
Wanneer tijdens het cassatiegeding de
architect overlijdt tegen wie de raad van
beroep van de Orde van Architecten een
tuchtstraf heeft uitgesproken, heeft het
cassatieberoep tegen die beslissing geen
bestaansreden meer. (Art. 41 Architectenwet.)
119
25 januari 1996
2. - Tucht - Raad van de Orde van
Architecten en raad van beroep - Schrapping en schorsing - Vereiste meerderheid.
De tuchtstraffen van schorsing en schrapping kunnen ten laste van een lid van de
Orde van Architecten slechts worden uitgesproken met tweederdemeerderheid van
de stemmen van de aanwezige leden van

-27de raad van de Orde of van de raad van
beroep. (Art. 21, § 1, tweede lid, wet 26
juni 1963 tot instelling van een Orde van
Architecten.)
1 februari 1996
145

ARTS
1. - Spreiding van medische activiteiten - Orde van Geneesheren - Individuele maatregel - Voorwaarden.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren die niet nader omschrijft
op welke grond de spreiding van de medische activiteiten van een arts zou kunnen
leiden tot enige overtreding van de plichtenleer. (Artt. 6, 2°, en 13, eerste lid,
Artsenwet 10 nov. 1967.)
76
18 januari 1996
2. - Tuchtvervolging
Territoriale
bevoegdheid.
De provinciale raad van de Orde van
Geneesheren waarbij een klacht is ingediend tegen een geneesheer die op zijn
lijst is ingeschreven, is bevoegd om de
klacht te behandelen en daarover uitspraak te doen, zelfs als de geneesheer
vervolgens wordt ingeschreven op de lijst
van een andere provinciale raad. (Artt. 5
en 6 Geneeskundewet; art. 24 K.B. 6 feb.
1970.)
21juni 1996
632

AUTEURSRECHT
1. - Muziekwerk - Verveelvoudiging
- Radio-uitzending - Bescherming van
de auteur - Voorwaarde.
De bescherming van de rechten van de
auteur van een muziekwerk is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de uitvoering of de opvoering ervan, meer bepaald
via een radio-uitzending, bewust voor het
publiek bestemd is of permanent is; het is
voldoende dat zij openbaar en hoorbaar is.
(Artt. 1 en 16 Auteurswet.)
26 september 1996
807
2. - Muziekwerk - Verveelvoudiging
- Radio-uitzending - Bescherming van
de auteur - Voorwaarde.
De bescherming van de rechten van de
auteur van een muziekwerk is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de personen die toegang hebben tot een openbare
plaats waar de muziek wordt uitgezonden, daar plaatsnemen; die bescherming
hangt evenmin af van de plaats van het
radiotoestel, de aard of de bedoeling van
het gebruik ervan; het is voldoende dat de

uitvoering ofvertoning van het werk openbaar en hoorbaar is. (Art. 1 Nieuwe Auteurswet.)
809
26 september 1996

B
BANXBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVER·
MOGEN
1. - Bankbreuk - Bedrieglijk ontvreemde goederen, rechten of rechtsvorderingen - Terugkeer tot de failliete boedel
-Begrip.
Art. 579 W.Kh. heeft tot doel, zelfs in
geval van vrijspraak, het nadeel te herstellen dat door de bedrieglijke ontvreemdingen werd veroorzaakt aan de gezamenlijke schuldeisers; het vonnis of arrest
dat de terugkeer tot de failliete boedel
beveelt, maakt de titel uit waardoor de
bijzondere vorm van herstel kan worden
ten uitvoer gelegd; voormeld artikel laat
bovendien toe, in zoverre de bevolen terugkeer niet van aard is om de boedel schadeloos te stellen, aan de curator desgevraagd
vergoeding toe te kennen voor de schade
welke door de bevolen terugkeer niet is
vergoed.
10 december 1996
1186
2. - Bedrieglijke bankbreuk - Verduistering van een bedrag - Veroordeling van
de beklaagde tot betaling van dat bedrag
- Verantwoording.
De strafrechter die, na de beklaagde te
hebben veroordeeld wegens verduistering
van activa om een bedrag te hebben ontdragen, de terugkeer tot de failliete boedel
beveelt van dat bedrag dat niet onder de
handen van het gerecht en evenmin voorhanden is, en op de civielrechtelijke vorderingvan de curator de beklaagde veroordeelt
tot betaling van dat bedrag met interest,
kent niet tweemaal vergoeding toe voor
dezelfde schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W,
579 WKh.)
10 december 1996
1186

BANKWEZEN, KREDIETWEZEN, SPAAR·
WEZEN
KREDIETVERRICHTINGEN

KREDIETVERRICHTINGEN
Kredietverrichtingen - Kredietopening
- Toekennen - Oplichting - Begrip.
Bij een kredietopening sluit het feit dat
de kredietverlener de kredieten, binnen

-28de daarin bepaalde grenzen, aileen werkelijk moet toekennen wanneer de begunstigde van de opening daarop een beroep
doet, niet uit dat het misdrijf oplichting
aileen door de toekenning van de kredietopening kan zijn voltrokken. (Art. 496
Sw.)

5 april 1996

24 7

BELASTING
Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid volgens verschillende categorieen
van belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - Toezicht op het onderscheid.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel
van gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel
van non-discriminatie in het genot van de
aan Belgen toegekende rechten en vrijheden, alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde
toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid
tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de
getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt ook
geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in
verhouding staan tot het beoogde doel.
Een gemeentebelasting die de door de
gemeente gedane kosten voor wegenis- en
netbouwwerken enkel ten laste legt van
de personen aan wie ze speciaal ten goede
komen, is bijgevolg niet ongelijk, als ze die
voorwaarden vervult. [Artt. 10, 11 en 172
Gw. (1994).]
3 oktober 1996
859

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)
Verkeersbelasting op de autovoertuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen - Voertuig - Begrip.
Art. 5, § 1, eerste lid, 3°, vanhet W.I.G.B.,
krachtens hetwelk onder meer de voertuigen, als persoonlijk vervoermiddel gebruikt
door gebrekkigen, vrijgesteld zijn van de
verkeersbelasting op de autovoertuigen,
vereist niet dat die voertuigen uitsluitend
door de gebrekkigen mogen worden gebruikt,
zodanig dat deze niet mogen worden vergezeld door een persoon die hen kan helpen, of door leden van hun gezin; die
1. -

bepaling maakt evenmin een onderscheid
tussen personenauto's en minibussen. (Art.
5, § 1, eerstre lid, 3°, W.I.G.B.)
714
5 september 1996
2. - Verkeersbelasting op de autovoertuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen - Voertuig -Art. 159 Gw. (1994) Autovoertuig - Minibus.
De Koning heeft, bij het KB. van 8 juli
1970 houdende algemene verordening
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, inzonderheid art. 15, § 1, 2°, b, de vrijstelling van
de verkeersbelasting op de autovoertuigen
niet kunnen beperken tot de personenauto's, in de strikte betekenis van het
woord, die als persoonlijk vervoermiddel
worden gebruikt door gebrekkigen; hij
heeft derhalve de voor hetzelfde doel gebruikte
minibussen niet van die vrijstelling kunnen uitsluiten en aldus de draagwijdte
beperken van art. 5, § 1, eerste lid, 3°, van
het W.I.G.B., welke bepaling kracht van
wet heeft. [Art. 159 Ger.W. (1994); art. 5,
§ 1, eerste lid, 3°, en tweede lid, W.I.G.B.;
art. 15, § 1, 2°, b, K.B. 8 juli 1970.]
714
5 september 1996

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN
Openingsbelasting - Vermindering ten
voordele van de nieuwe s lijter- Voorwaarden.
Hij die een bestaande slijterij overneemt van een niet overleden exploitant
kan slechts aanspraak maken op vermindering van de openingsbelasting wanneer
hij de schriftelijke afstand van de vorige
exploitant overlegt bij de aangifte van de
exploitatie, dat is v66r de opening van de
slijterij. (Art. 15 van de bij K.B. van 3
april1953 gecoordineerde wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken.)
22 oktober 1996
955

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE
1. - Aftrek van belasting- Verkoop of
verhuur van automobielen- Beroepswerkzaamheid - Begrip.
De belastingplichtige die enkele automobielen verhuurt in besloten kring, oefent
geen beroepswerkzaamheid uit bestaande
in de verkoop of verhuur van automobielen, waarop de bij art. 45, § 2, tweede lid,
a, W.B.T.W., voorziene beperking van de
aftrek van belasting niet van toepassing
is. (Art. 45, § 2, tweede lid, a, W.B.T.W.,

-29zoals het van toepassing was v66r de wet
van 28 december 1992.)
138
1 februari 1996
2. - Bewijsmiddelen- Overtreding van
een belastingplichtige - Recht van het
belastingbestuur.
Wanneer iemand die schuldenaar is van
B.T.W.-belasting een van de in art. 66,
eerste lid, B.T.W.-wetboek vermelde overtredingen heeft begaan, behoeft het belastingbestuur niet noodzakelijk een in voomoemd
artikel bedoelde ambtshalve aanslag op te
leggen; het kan ook gebruik maken van de
in art. 59, § 1, van hetzelfde wetboek
beoogde bewijsmiddelen.
216
1 maart 1996
3. - Vernield voertuig - Omvang van
de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet B. T. W -plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield en de benadeelde geen B.T.W.plichtige is en dus, overeenkomstig het
Wetboek betreffende de belasting over de
toegevoegde waarde, de belasting niet kan
aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop
hij recht heeft de B.T.W. op de aankoopprijs van een gelijkaardige zaak, ten deze
een voertuig; hierbij is onverschillig of de
benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging
van de vernielde auto door een nieuw
voertuig dan wei door een tweedehands
voertuig waarvoor bij de aankoop geen
B.T.W. of slechts een B.T.W. over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de gar agist verschuldigd is. (Artt.
2 en 26 W.B.T.W. en artt. 1382 en 1383
B.W.)
28 mei 1996
497
4. - Aftrek van de belasting - Factuur - Vorm - Datum van levering.
Om zijn recht op aftrek van de belasting
over de toegevoegde waarde, geheven van
een aan hem geleverd goed of verleende
dienst, te kunnen uitoefenen, moet de
belastingplichtige in het bezit zijn van een
factuur die inzonderheid de datum van de
levering van het goed vermeldt. (Art. 3, §
1, K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969; art. 2, 3°,
K.B. nr. 1 van 23 juli 1969.)
562
7 juni 1996
5. - Strafvordering - lnstellen van
vervolgingen - Gemeenrechtelijke misdrijven - Fiscale misdrijven -Advies van de
bevoegde gewestelijke directeur.
De procureur des Konings die vervolgingen instelt wegens gemeenrechtelijke mis-

drijven is niet verplicht het voorafgaand
advies van de bevoegde gewestelijke directeur te vragen, wanneer de feiten waarvoor het onderzoek wordt ingesteld tezelfder
tijd fiscale misdrijven uitmaken of hiermede gepaard gaan. (Art. 350, § 3, W.I.B.
1964 en 461 W.I.B. 1992, zoals van toepassing v66r 1 maart 1993, art. 74, § 3,
W.B.T.W., zoals van toepassingv66r 1 maart
1993.)
763
17 september 1996
6. - Aftrek van de belasting - Factuur- Vorm - Vermeldingen - Onregelmatigheden - Gevolg.
Om zijn recht op aftrek van de B.T.W.
geheven van het aan hem geleverde goed
ofverleende dienst te kunnen uitoefenen,
moet de belastingplichtige in het bezit zijn
van een regelmatige factuur; het arrest
dat, enerzijds, vaststelt dat de litigieuze
facturen verschillende onregelmatigheden vertonen t.a.v. de vermeldingen die
verplicht erop moeten voorkomen en waaruit, anderzijds, niet volgt dat die vermeldingen geen nut hadden voor de inning
van de B.T.W. en voor de controle erop
door de administratie, beslist derhalve
niet naar recht dat de belastingplichtige
de B.T.W. betreffende de voomoemde facturen mocht aftrekken. (Art. 3, § 1, 1°,
K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969; art. 2 K.B. nr.
1 van 23 juli 1969; art. 4, § 2, K.B. nr. 17
van 20 juli 1970.)
773
19 september 1996
7. - Strafrechtelijke veroordeling Daders ofmedeplichtigen- Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid.
Personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 73 en 73bis W.B.T.W. worden veroordeeld,
zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van
de ontdoken belasting, zelfs al heeft de
strafrechter deze hoofdelijkheid in hunnen hoofde niet uitdrukkelijk vastgesteld.
(Art. 73sexies. W.B.T.W.)
11 oktober 1996
913
8. - lnvordering- Dwangbevel- Straf
rechtelijke veroordeling- Ontdoken belasting - Daders of medeplichtigen.
De met de invordering van de belasting,
intresten, administratieve geldboeten en
toebehoren belaste ambtenaar kan een
dwangbevel uitvaardigen niet uitsluitend
tegen de belastingplichtige maar ook tegen
de personen die ingevolge hun veroordeling als dader van een fiscaal misdrijf
hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van
de ontdoken belasting, zelfs al werd deze
hoofdelijkheid niet uitdrukkelijk door de

-30strafrechter vastgesteld. (Art. 73sexies en
85, § 1, W.B.T.W.)
11 oktober 1996
913
9. - Vernield voertuig - Omvang van
de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet BTW-plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield en de benadeelde geen B.T.W.plichtige is en dus, overeenkomstig het
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de belasting niet kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen,
omvat de schadevergoeding waarop hij
recht heeft, de B.T.W. op de aankoopprijs
van een gelijkaardige zaak, ten deze een
voertuig; hierbij is onverschillig of de benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking
over de hem toekomende schadevergoeding, deze gebruikt voor de vervanging
van de vernielde auto door een nieuw
voertuig dan wel door een tweedehands
voertuig waarvoor bij de aankoop geen
B.T.W. of slechts een B.T.W. over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is. (Artt.
2 en 26 W.B.T.W., 1382 en 1383 B.W.)
12 november 1996
1041
10. - Verschuldigdheid van de belasting - Bewijsmiddelen en controlemaatregelen- Bewijsmiddelen - Processen-verbaal - Wettelijke bewijswaarde Vermoeden.
Het arrest dat zijn beslissing luidens
welke een B.T.W.-plichtige die belasting
verschuldigd is, grondt op de gegevens die
door het bestuur zijn aangebracht, namelijk vaststellingen van een proces-verbaal
dat bewijs oplevert zolang het tegendeel
niet is bewezen, en vermoedens die de
ambtenaar zonder op dat punt te zijn
bekritiseerd, uit die vaststellingen heeft
afgeleid, ontslaat het bestuur niet van de
verplichting de feiten die het aanvoert, te
bewijzen. (Art. 59, § 1, W.B.T.W.)
14 november 1996
1044
11. - Vervolgingen en gedingen- Recht
van het bestuur om een dwangbevel uit te
vaardigen - Voorwaarden.
De met invordering van de belasting
over de toegevoegde waarde belaste ambtenaar kan een dwangbevel uitvaardigen,
zodra uit een door een ambtenaar van het
Ministerie van Financien opgemaakt procesverbaal, dat bewijs oplevert zolang het
tegendeel niet is bewezen, blijkt dat de
bepalingen van het B.T.W.-wetboek zijn
overtreden en dat het de verschuldigdheid
van de belasting of van een geldboete kan
aantonen, zonder dat het bestuur noodzakelijk toepassing behoeft te maken van de

in art. 66 van dat wetboek bepaalde procedure inzake ambtshalve aanslag. (Artt.
59 en 85 W.B.T.W.)
14 november 1996
1044

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALINGEN

PREJUDICIELE GESCHILLEN
1. - Prejudiciele geschillen - Verdrag
Benelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging van een voor Belgiii, Luxemburg en
Nederland gemeenschappelijke rechtsregel
- Vraag opgeworpen in een bij het Hof
van Cassatie aanhangige zaak - Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie een
vraag is gerezen om uitlegging van een
voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel die als
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1
Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals een
vraag omtrent de omvang van een rechtsvordering tot nakoming van arbeidsovereenkomsten bedoeld bij art. 3 BeneluxOvereenkomst houdende eenvormige wet
betreffende de dwangsom, moet het Hofin
de regel die vraag aan het BeneluxGerechtshof voorleggen. (Artt. 6 Verdrag
Benelux-Gerechtshof, 1385bis Ger.W., 21
Arbeidsovereenkomstenwet.)
3juni1996
529

VERDRAGSBEPALINGEN
2. - Verdragsbepalingen - BeneluxOvereenkomst - Benelux-Merkenwet Omvang van de bescherming van een merk
- Beoordeling door de rechter.
De grens van de beschermingsomvang
van het uitsluitend recht op een merk
wordt telkens in concreto bepaald door de
rechter die, met toepassing van de daarvoor door het Benelux-Gerechtshof geformuleerde maatstaf, beoordeelt ofhet aangevallen teken al dan niet moet worden
aangemerkt als een overeenstemmend teken
en die aldus rekening kan houden met
alle relevante bijzonderheden van het gegeven geval. (Art. 13, A, lid 1, 1o, BeneluxMerkenwet.)
30 mei 1996
513

BEROEPSZIEKTE
1. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
- Geneeskundige dienst - Aangegeven
ziekte - Erkenning als beroepsziekte Beslissing - Modaliteiten.

-31De geneeskundige dienst kan, v66r de
kennisgeving aan de overheid van zijn
met redenen omklede beslissing omtrent
de vaststelling van het invaliditeitspercentage ten gevolge van de beroepsziekte, aan de overheid en aan de getroffene
zijn beslissing meedelen over de erkenning van de aangegeven ziekte als beroepsziekte; die mededeling kan gebeuren door
een briefwaarin de vaststellingen van het
Fonds voor de Beroepsziekten worden overgenomen. [Artt. 10 en 11 K.B. 12 jan.
1973.]
91
22 januari 1996
2. - Overheidspersoneel, bijzondere regels
- Geneeskundige dienst - Bevoegdheid.
Aileen de geneeskundige dienst is bevoegd
om de aangegeven ziekte als beroepsziekte te erkennen, om het invaliditeitspercentage vast te stellen ofte wijzigen en
om de datum te bepalen waarop de ongeschiktheid een blijvend karakter vertoont;
de beslissingen van die dienst over die
medische aspecten zijn bindend voor de
overheid. [Artt. 10, 11 en 16 K.B. 12 jan
1973.]
91
22 januari 1996

- Internering gelast door minister van
Justitie - Kennisgeving van de beslissing
- Belang (doel).
De kennisgeving van de beslissing van
de minister van Justitie tot internering
van een recidivist of een gewoontemisdadiger door de directeur van de inrichting
waar de betrokkene zich in hechtenis bevindt,
of, indien de betrokkene zich in vrijheid
bevindt, door de directeur van de inrichting waar hij gei:nterneerd wordt, is geen
voorwaarde voor de wettigheid en de uitvoerbaarheid van de beslissing tot internering, maar beoogt slechts de gemterneerde
in de mogelijkheid te stellen voorziening
te vragen bij de rechter en bepaalt het
vertrekpunt van de hiertoe voorziene termijn. (Art. 25bis, laatste lid, Wet Bescherming van de Maatschappij.)
1157
3 december 1996

BE SLAG
ALGEMEEN
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
ALLERLEI

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Rechtspleging
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING

COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ
RECHTSPLEGING

1. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - Op
proef in vrijheid gestelde gei'nterneerde Vordering van de procureur des Konings
tot wederopneming - Cassatieberoep Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep staat niet open tegen de
op grond van art. 20, tweede lid, Wet
Bescherming Maatschappij genomen vordering van de procureur des Konings tot
wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde gei:nterneerde.
245
2 april 1996

TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING
2. - Terbeschikkingstelling van de regering - Recidivist of gewoontemisdadiger

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing over de rechten
der partijen - Geschil over rechtsopvolging.

De beslagrechter is niet bevoegd om
uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen dat wel
verband houdt met de tenuitvoerlegging
maar dat niet gaat over de rechtmatigheid
of de regelmatigheid ervan; een geschil
over de rechtsopvolging van de partij waartegen het vonnis is uitgesproken op
grond waarvan beslag is gelegd, betreft
niet de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het beslag. (Artt. 1395 en 1494
Ger.W.)
27juni1996
657
2. - Algemeen - Handeling van tenuitvoerlegging - Art. 1387 Ger. W. Begrip.

De handelingen van tenuitvoerlegging,
die niet mogen geschieden hetzij tussen
negen uur 's avonds en zes uur 's morgens,
hetzij op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag, behalve bij dringende
noodzakelijkheid krachtens een verlof
van de beslagrechter verleend op verzoekschrift, zijn de handelingen van

-32tenuitvoerlegging die bij de beslagene
worden betekend of gesteld. (Art. 1387
Ger.W.)
19 september 1996
778
3. - Algemeen - Handeling van tenuitvoerlegging -Art. 1387 Ger. W. - Tenuitvoerlegging - Wettelijke voorwaarden
- Doel.
De bepaling luidens welke geen enkele
handeling van tenuitvoerlegging mag geschieden hetzij tussen negen uur 's avonds en
zes uur 's morgens, hetzij op een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag,
behalve bij dringende noodzakelijkheid
krachtens een verlof van de beslagrechter verleend op verzoekschrift, beoogt
de vrijwaring van de persoonlijke vrijheid
en de persoonlijke levenssfeer tegen
ongepaste inmenging door een drager
van de openbare macht. (Art. 1387
Ger.W.)
19 september 1996
778

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
4. - Gedwongen tenuitvoerlegging Beslagrechter - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Zwarig heid bij de tenuitvoerlegging
- Begrip.
Een beslissing over een zwarigheid bij
de tenuitvoerlegging, in de zin van artikel
1498 Ger.W., is een beslissing over een
zwarigheid betre:ffende een gedwongen tenuitvoerlegging. (Art. 1498 Ger.W.)
22 januari 1996
87
5. - Gedwongen tenuitvoerlegging
Beslagrechter - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Dwangsom - Tenuitvoerlegging
- Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging Begrip.
De beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een dwangsom, die is
uitgesproken door de rechter die deze dwangsom heeft bevolen en die hierop is gegrond
dat hij oordeelt dat aan de veroordeling
ten principale genoegzaam is voldaan v66r
de betekening van de beslissing die de
dwangsom heeft uitgesproken, is geen beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die de dwangsom
oplegt, in de zin van art. 1498 Ger.W. (Art.
1498 Ger.W.)
22 januari 1996
87
6. - Gedwongen tenuitvoerlegging Gedwongen tenuitvoerlegging op roerend
goed - Verkoop - Modaliteiten.
De bepaling luidens welke geen enkele
handelingvan tenuitvoerlegging mag geschie-

den hetzij tussen negen uur 's avonds en
zes uur 's morgens hetzij op een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag,
behalve bij dringende noodzakelijkheid krachtens een verlof van de beslagrechter verleend op verzoekschrift, is niet van toepassing
op de verkoop van het meubilair waarop
uitvoerend beslag op roerend goed is gelegd;
die verkoop heeft plaats in een veilingzaal
van de gerechtsdeurwaarders of op een
openbaremarkt. (Artt.1387 en 1522 Ger.W.)
19 september 1996
778
7. - Gedwongen tenuitvoerlegging Uitvoerend beslag onder derden - Uitvoerbare titel - Derde niet als schuldenaar
vermeld.
Tenzij er sprake is van simulatie, kan
uitvoerend beslag onder derden in de regel
alleen ten laste van de schuldenaar en
niet van een derde worden gelegd; de
omstandigheid dat een derde die rechtspersoonlijkheid heeft, vermogensrechtelijke banden heeft met een schuldenaar,
heeft niet tot gevolg dat tegen die derde
zonder een uitvoerbare titel beslag kan
worden gelegd. (Art. 1539 Ger.W.)
6 december 1996
1172

ALLERLEI
Allerlei - Kantonnement - Uitvoerbare rechterlijke beslissing - Veroordeelde schuldenaar- Schuldvordering in
hoofdsom - Uitspraak over de interest
aangehouden - Te storten sam- Bedrag.
Wanneer een uitvoerbaar vonnis waartegen verzet of hoger beroep is ingesteld,
de schuldenaar heeft veroordeeld tot betaling van het bedrag van de schuldvordering in hoofdsom, doch de uitspraak over
de interest heeft aangehouden, moet het
kantonnement, om te gelden als betaling
en de loop van de interest te stuiten,
betrekking hebben op de hoofdsom maar
niet op de op de dag van het kantonnement vervallen interest. (Art. 1404 Ger.W.)
708
5 september 1996
8. -

BESTAANSMINIMUM
Gewaarborgd bestaansminimum- Gerechtigde - Vreemdeling - Gelijkheid van
behandeling met Belgische onderdanen Voorwaarden- Vluchteling- Hoedanigheid - Categorieen - Onderscheid Gevolg.
De gelijkheid van behandeling inzake
ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied
verblijvende vluchtelingen en van Belgische
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onderdanen geldt slechts, eventueel met
terugwerkende kracht, voor de persoon
die krachtens de toepasselijke wetgeving
de hoedanigheid van vluchteling bezit en
als dusdanig is erkend. (Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende status van
vluchtelingen ondertekend te Geneve op
28 juli 1951 goedgekeurd bij wet 26 juni
1953; art. 1, §§ 1 en 2, Bestaansminimumwet; art. 1, 3°, K.B. 27 maart 1987; art. 49
Vreemdelingenwet.)
13 mei 1996
451

3. - Algemeen - Strafzaken - Afuoering van ambtswege - Betekening aan de
Procureur des Konings - Gekende verblijfplaats in het buitenland - Woonstkeuze
- Betekening ongedaan.
De betekening aan de procureur des
Konings, omdat de verweerder "afgevoerd
is van ambtswege", hoewel blijkt dat zijn
verblijfplaats in het buitenland gekend is
of dat hij woonstkeuze gedaan heeft bij
zijn raadsman, is ongedaan. (Art. 40, laatste lid, Ger.W.)
24 september 1996
795

BETALING
Postcheque met waarborgkaart - Dief
stal - VInet - Aansprakelijkheid van de
Post.
Wanneer een gestolen postcheque met
de bijhorende waarborgkaart ter betaling
wordt aangeboden in de door art. 142ter, §
1, M.B. 12 jan. 1970 bepaalde voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Post
bij uitbetaling na verzet specifiek geregeld
en niet onderworpen aan de gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht. (Art. 126,
eerste lid, K.B. 12 jan. 1970.)
25 januari 1996
110

EXPLOOT

ALGEMEEN

4. - Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij
- Cassatieberoep - Betekening- Modaliteiten.
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, § 1, Ger.W., dat andere materies
dan strafzaken regelt. (Artt. 37 en 38
Ger.W.)
11 september 1996
730
5. - Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij
- Cassatieberoep - Betekening - Vorm.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de burgerlijke partij, wanneer het aan
de partij tegen wie het is gericht, wordt
betekend overeenkomstig de bepalingen
van artikel 38, § 1, Ger.W., dat de betekeningen in andere dan in strafzaken
betreft. (Art. 38 Ger.W.)
3 december 1996
1153

1. - Algemeen - Strafzaken - Bevel
tot aanhouding - Betekening - Datum
- Verschrijving.
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet
nagaan, vermag verschrijvingen met betrekking tot het verlenen ofhet betekenen van
dit bevel vast te stellen. (Art. 21 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
233
26 maart 1996
2. - Algemeen - Betekening van een
vonnis aan de minister-voorzitter van het
Waalse Gewest - Gevolgen.
Om de termijn van hoger beroep tegen
een vonnis te doen ingaan t.a.v. het Waalse
Gewest, moet dat vonnis worden betekend
aan het Gewest zelf, dat door zijn executieve wordt vertegenwoordigd, en niet aan
haar minister-voorzitter. (Artt. 3 en 82
Bijz.W 8 aug. 1980.)
12 september 1996
740

6. - Gerechtsbrief-Rechterlijke beslissing- Kennisgeving- Datum- Kennisgeving door toezending van de beslissing.
De kennisgeving van een vonnis of arrest
geschiedt op de datum van toezending van
die rechterlijke beslissing en niet op de
datum van ontvangst. (Artt. 32, 2°, en
792, tweede den derde lid, Ger.W)
20 mei 1996
473
7. - Gerechtsbrief-Rechterlijke beslissing- Kennisgeving- Datum - Kennisgeving door toezending van de beslissing.
De kennisgeving van de rechterlijke beslissing geschiedt op de datum van de toezending ervan en niet op de datum van de
aanbieding en ontvangst. (Artt. 32, 2°, en
792, tweede en derde lid, Ger.W.)
9 december 1996
1183

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
EXPLOOT
GERECHTSBRIEF
ALLERLEI

GERECHTSBRIEF

34-

ALLERLEI
8. - Allerlei- Vrederechter- Levensonderhoud- Huwelijk- Wederzijdse reckten en verplichtingen-Dringende en voorlopige
maatregelen - Procedure - Inleiding Verzoekschrift op tegenspraak - Beschikking ten grande - Kennisgeving - Regeling.
De vorderingen die gegrond zijn op artt.
221 en 223 B.W. worden ingesteld bij
verzoekschrift op tegenspraak en vallen
derhalve niet onder de regeling inzake
inleiding en behandeling van de
vordering op eenzijdig verzoekschrift,
bedoeld bij de artt. 1025 en 1034 Ger.W.
(Art. 1253ter, tweede lid, Ger.W.; artt. 221
en 223 B.W.; artt. 1034bis tot 1034sexies
Ger.W.)
23 september 1996
787
9. - Allerlei - Kennisgeving - Advocaat - Tuchtraad van beroep - Kennisgeving van de beslissing - Begrip.
De termijn van een maand binnen
dewelke de advocaat de beslissing van de
tuchtraad van beroep aan het Hof van
Cassatie kan voorleggen in de vorm van
de voorzieningen in burgerlijke zaken
neemt een aanvang vanaf de kennisgeving per aangetekende brief : deze
kennisgeving geschiedt op de datum van
de toezending van de beslissing bij ter
post aangetekende brief. (Artt. 32,
tweede lid, en 477, derde lid, Ger.W.)
11 oktober 1996
917
10. - Allerlei - Bescherming van de
maatschappij - Terbeschikkingstelling
van de regering - Recidivist of gewoontemisdadiger- Internering gelast door minister van Justitie - Kennisgeving van de
beslissing - Belang.
De kennisgeving van de beslissing
van de minister van Justitie tot internering van een recidivist of een gewoontemisdadiger door de directeur van de
inrichting waar de betrokkene zich in
hechtenis bevindt, of, indien de betrokkene zich in vrijheid bevindt, door de
directeur van de inrichting waar hij ge!nterneerd wordt, is geen voorwaarde voor
de wettigheid en de uitvoerbaarheid van
de beslissing tot internering, maar beoogt
slechts de ge!nterneerde in de mogelijkheid te stellen voorziening te vragen bij de
rechter en bepaalt het vertrekpunt van de
hiertoe voorziene termijn. (Art. 25bis, laatste lid, Wet Bescherming van de Maatschappij.)
3 december 1996
1157

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

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

Bevoegdheid
Geschil inzake bevoegdheid
TUCHTZAKEN
INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Bevoegdheid - Wetten- Uitlegging- Arbitragehof- Rechtbanken.
De wetten waarvan toepassing wordt
gevraagd, worden in de regel uitgelegd
door de rechter en niet door het Arbitragehof; aldus staat het aan het Hof van
Cassatie en niet aan het Arbitragehof te
beslissen of de gee. Ziekenhuiswet 7 aug.
1987 een organieke wet is die o.a. hun
financiering regelt. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
101
24 januari 1996

BURGERLIJKE ZAKEN
AANLEG

2. - Burgerlijke zaken - Aanleg Sociaal procesrecht - Sociale verkiezingen - Organisatie - Handelingen die
aan de verkiezingsprocedure voorafgaan - Werkgever - Geen informatie
noch consultatie - Hoger beroep Geuolg.
Het vonnis gewezen in het kader van
een geschil in verband met het instellen
van overlegorganen en het houden van
sociale verkiezingen, is vatbaar voor hoger
beroep wanneer de werkgever de aan de
verkiezingsprocedure voorafgaande handelingen van informatie- en consultatieplicht niet heeft verricht. (Art. 24, § 2,
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, i,
Gezondheid en Veiligheidswet; art. 78, 6°,
K.B. 12 aug. 1994 betreffende ondernemingsraden en de comites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.)
25 november 1996
1084
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BEVOEGDHEID

Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
3. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (Materiele, persoonlijke) - Verkeersongeval - Vordering
van de verzekeraar tegen de aansprakelijke verzekerde.
De politierechtbank is bevoegd om uitspraak te doen over de regresvordering
van de verzekeraar tegen zijn verzekerde,
die aansprakelijk is voor een verkeersongeval. (Art. 601bis Ger.W.)
5 januari 1996
19
4. - Burgerlijke zaken- Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Beslagrechter - Zwarigheid
bij de tenuitvoerlegging - Begrip.
Een beslissing over een zwarigheid bij
de tenuitvoerlegging, in de zin van artikel
1498 Ger.W., is een beslissing over een
zwarigheid betreffende een gedwongen tenuitvoerlegging. (Art. 1498 Ger.W.)
22 januari 1996
87
5. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Beslagrechter - Dwangsom
- Tenuitvoerlegging - Zwarigheid bij de
tenuitvoerlegging - Begrip.
De beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een dwangsom, die is
uitgesproken door de rechter die deze dwangsom heeft bevolen en die hierop is gegrond
dat hij oordeelt dat aan de veroordeling
ten principale genoegzaam is voldaan v66r
de betekening van de beslissing die de
dwangsom heeft uitgesproken, is geen beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die de dwangsom
oplegt, in de zin van art. 1498 Ger.W. (Art.
1498 Ger.W.)
22 januari 1996
87
6. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad - Vordering tot
staking- Verweer- Invloed op de bevoegdheid.
De aard van het verweer tegen een
vordering die stoelt op het verbod om een
met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te stellen determineert noch
wijzigt de aard van die vordering. (Artt. 9
en 589 Ger.W., 55 Handelspraktijkenwet
1971, thans 589, eerste lid, Ger.W., en 95
Handelspraktijkenwet 1991.)
30 mei 1996
519

7. - Burgerlijke zaken -Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Beslagrechter - Beslissing
over de rechten der partijen - Geschil
over rechtsopvolging.
De beslagrechter is niet bevoegd om
uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen dat wel
verband houdt met de tenuitvoerlegging
maar dat niet gaat over de rechtmatigheid
of de regelmatigheid ervan; een geschil
over de rechtsopvolging van de partij waartegen het vonnis is uitgesproken op grond
waarvan beslag is gelegd, betreft niet de
rechtmatigheid of de regelmatigheid van
het beslag. (Artt. 1395 en 1494 Ger.W.)
27juni 1996
657
8. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Vonnis van faillietverklaring
- Rechtbank van koophandel ratione loci
niet bevoegd -Hoger beroep- Verwijzing
naar een ander hof van beroep- Devolutieve
kracht van het hager beroep.
Wanneer een hofvan beroep zich ratione
loci niet bevoegd verklaart om uitspraak
te doen over het hoger beroep tegen een
vonnis van de rechtbank van koophandel
die een faillietverklaring heeft uitgesproken zonder zelf ratione loci bevoegd te
zijn, en de zaak verwijst naar het bevoegde
hof van beroep, doet laatstgenoemd hof
wettig uitspraak over de omstandigheden
van het faillissement, het tijdstip waarop
werd opgehouden te betalen en het vervullen van de wettelijke formaliteiten. (Artt.
643 en 1068 Ger.W.)
803
26 september 1996
9. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Overeenkomst tot arbitrage
- Publiekrechtelijke rechtspersoon, rechthebbende voor een privaatrechtelijke rechtspersoon.
Aileen de hoven en rechtbanken zijn
bevoegd om kennis te nemen van geschillen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is, zelfs als die rechtspersoon de rechthebbende is van een privaatrechtelijke rechtspersoon die een overeenkomst tot arbitrage betreffende de overgedragen zaak heeft gesloten. (Art. 1676,
2, Ger.W.)
911
10 oktober 1996

10. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele,
persoonlijke) - Materiele bevoegdheid Geschil- Geen verwijzing naar arrondissementsrechtbank - Bevoegdheid van
geadieerde rechter.

-36De verwijzingsbeslissingwegens samenhang bindt de rechter, naar wie de zaak is
verwezen, niet betreffende de bevoegdheid; de geadieerde rechter kan bevoegdheidsincidenten regelen.(Artt. 644
en 660 Ger.W.)
21 oktober 1996
946
Plaatselijke bevoegdheid
11. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord- Faillissement- Rechtbank van koophandel - Vennootschap Maatschappelijke zetel- Uitzondering Fictieve zetel.
Inzake faillietverklaring van een vennootschap is de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel die in wier rechtsgebied
de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd op het tijdstip van de
staking van betaling, tenzij is aangetoond
dat die maatschappelijke zetel fictief is.
(Art. 631 Ger.W.)
2 december 1996
1136
12. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord- Faillissement- Eenheid van faillissement - Geschil inzake
rechtscolleges- Belgische rechtbanken van
koophandel - Vennootschap - Statutaire zetel in het buitenland gevestigd
- Fictieve zetel - Gevolg - Werkelijke
zetel.
De Belgische rechtbank van koophandel die bevoegd is om de faillietverklaring
van een vennootschap uit te spreken waarvan de statutaire zetel in het buitenland
is gevestigd op het tijdstip van de staking
van betaling, maar waarvan is aangetoond dat die statutaire zetel fictief is, is
die van de werkelijke zetel van vennootschap op het tijdstip van de staking van
betaling. (Art. 631, eerste lid, Ger.W.)
2 december 1996
1136
SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE
REGELS)

13. - Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Werkloosheid-Langdurige werkloosheid- Procedure
- Beslissing tot schorsing - Betwisting
- Beroepsprocedure - Beroepsgronden
- Omvang - Arbeidsrechtbank.
Art. 7, § 11, Besluitwet 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en art. 580 Ger.W.
bepalen respectievelijk dat geschillen over
rechten ontstaan uit de werkloosheids-

regeling tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren; die rechtbank is
bevoegd om de wettigheid van de beslissing tot schorsing van de directeur, ten
aanzien van de wetten en de verordeningen inzake werkloosheid te toetsen en
uitspraak te doen over de rechten die uit
die wettelijke bepalingen voortvloeien.
(Art. 7, § 1, Beslw. 28 dec. 1944, art. 580
Ger.W.)
13 mei 1996
442
14. - Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsgerechten - Samenstelling - Betwisting
hoedanigheid werknemer - Exceptie van
onbevoegdheid - Verruimde samenstelling- Arbeidsrechtbank- Beperkte kamer
- Arbeidshof - Beperkte kamer Gevolg.
Het Arbeidshof oordeelt wettig dat het
niet dient te worden samengesteld als
bepaald in art. 104, derde lid, Ger.W. nu
het vaststelt dat het beroepen vonnis niet
met vier rechters in sociale zaken
werd uitgesproken. (Art. 104, derde lid,
Ger.W.)
17 juni 1996
609

STRAFZAKEN
BEVOEGDHEID

15. - Strafzaken - Bevoegdheid Vonnisgerecht - Aanhangigmaking Afzonderlijke beschikkingen - Feiten Gerecht bevoegd voor de ene en niet voor de
andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Onwettigheid.
Wanneer bij een vonnisgerecht door
afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet
wettig onbevoegd verklaren voor de
gehele zaak, terwijl het zelf vaststelt dat
de verschillende feiten samenhangend
zijn.
17 januari 1996
73
16. - Strafzaken - Bevoegdheid
Onopzettelijke doding als gevolg van een
verkeersongeval - Onderzoeksgerecht Verwijzing van de beklaagde na 31 dec.
1994 - Wettigheid.
Is niet wettig verantwoord, de beschikking van het onderzoeksgerecht, die na 31
december 1994 de beklaagde niet naar de
politierechtbank maar naar de correctionele rechtbank verwijst wegens onopzettelijke doding als gevolg van een ver-

-37keersongeval. (Art. 138, eerste lid, en 6°bis,
Sv., zoals gewijzigd door de wet van 11 juli
1994.)
28 mei 1996
504
17. - Strafzaken
Bevoegdheid Gemeenschap en Gewest - Regeringsleden - Misdaden en wanbedrijven
Vonnis - Wettelijke grondslag.
De bevoegdbeid om de leden van de
gemeenschaps- en gewestregeringen te
berechten, die door de respectieve gemeenschaps- of gewestraad in beschuldiging
worden gesteld, wordt niet aan het Hof
van Cassatie toegekend door artikel 95
(oud), tweede lid, Gw., dat de opdracht
van het Hof omschrijft, maar wel door
artikel59sexies (oud), dat bij de wijziging
van 5 mei 1993 in de Grondwet is ingevoegd. (Artt. 59sexies. en 95, tweede lid,
Gw. 1831; artt. 125 en 147, tweede lid, Gw.
1994; art. III K.B. van 17 feb. 1994.)
650
26 juni 1996
18. - Strafzaken- Bevoegdheid- Verzoek tot afgifte van afschriften van processtukken.
De correctionele rechtbanken zijn niet
bevoegd om, kosteloos of onder bezwarende titel, de afgifte van afschriften van
processtukken aan de beklaagde te bevelen, nu krachtens art. 125 K.B. van 28
dec. 1950 houdende algemeen reglement
op de gerechtskosten in strafzaken alleen
de procureur-generaal bij het hofvan beroep
en de auditeur-generaal daartoe bevoegd
zijn.
687
6 augustus 1996
19. - Strafzaken
Bevoegdheid Raadkamer - Samenhang.
De raadkamer vermag formeel nietsamengevoegde rechtsplegingen te regelen en hierbij rekening te houden met de
eventuele samenhang.
3 september 1996
701
20. - Strafzaken - Bevoegdheid Raadkamer- Samenhang- Voorwaarde
- Gelijktijdige behandeling en beoordeling.
De aanvaarding van samenhang vereist
de gelijktijdige behandeling en beoordeling van de regelmatig aanhangig gemaakte
strafvorderingen; deze voorwaarde staat
er aan in de weg dat de raadkamer, wanneer zij samenhang vaststelt tussen de
feiten die het voorwerp uitmaken van de
voor haar aangebrachte vorderingen en
misdrijven lijken op te leveren, de verdachte op grond van een van die vorderingen naar de rechtbank zou verwijzen zonder

gelijktijdig te beslissen over de samenhangende misdrijven.
3 september 1996
701
21. - Strafzaken
Bevoegdheid Raadkamer- Samenhang- Uitbreiding
van bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid van een vonnisgerecht- Voorwaarde
- Gelijktijdige behandeling en beoordeling.
De raadkamer vermag, zonder dat een
voorafgaande adiering van het vonnisgerecht van de strafvordering waarvoor
dit gerecht territoriaal bevoegd is, vereist
is, tot samenhang te besluiten en op grond
hiervan haar bevoegdbeid uit te breiden,
op voorwaarde dat ze beide voor haar
aangebrachte vorderingen gelijktijdig behandelt en beoordeelt.
701
3 september 1996
22. - Strafzaken- Bevoegdheid- Slagen en verwondingen - Onopzettelijk doden
- Wegverkeer.
De correctionele rechtbank is niet bevoegd
om kennis te nemen van het aan een
beklaagde ten laste gelegde onopzettelijk
doden dat het gevolg blijkt te zijn van een
verkeersongeval. (Art. 138, 6°bis, Sv.)
20 november 1996
1068
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID

23. - Strafzaken - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip.
Geen beslissing inzake bevoegdheid is
de uitspraak van de correctionele rechtbank die zich, wegens het ontbreken van
rechtskennis, onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over buiten het grondgebied van het Rijk gepleegde feiten.
418
7 mei 1996
24. - Strafzaken - Geschil inzake
bevoegdheid - Begrip.
Wanneer als onbevoegdbeid van het hof
van assisen wordt aangevoerd dat ten
laste van de verdachte niet voldoende
bezwaren bestaan om hem naar dit hof te
verwijzen, maakt die aanvoering geen
geschil inzake bevoegdbeid uit, in de zin
van art. 416, tweede lid, Sv.
25juni1996
643
25. - Strafzaken - Geschil inzake
bevoegdheid- Onderzoeksgerecht- Begrip.
Geen geschil inzake bevoegdbeid is de
betwisting waarbij het gebrek aan rechtsmacht van de raadkamer wordt aangevoerd op grond dat dit onderzoeksgerecht
reeds voordien de verdachte wegens dezelfde
feiten naar het vonnisgerecht heeft verwezen. (Artt. 416 en 539 Sv.)
17 september 1996
767

38-

TUCHTZAKEN
26. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Territoriale bevoegdheid.
De provinciale raad van de Orde van
Geneesheren waarbij een klacht is ingediend tegen een geneesheer die op zijn
lijst is ingeschreven, is bevoegd om de
klacht te behandelen en daarover uitspraak te doen, zelfs als de geneesheer
vervolgens wordt ingeschreven op de lijst
van een andere provinciale raad. (Artt. 5
en 6 Geneeskundewet; art. 24 K.B. 6 feb.
1970.)
21juni 1996
632

STRAFZAKEN

Algemeen
Bewij slast, beoordelingsvrijheid
Geschriften
Wettelijke bewijswaarde
Bewijskracht
Vermoedens
Bewijsvoering
BELASTINGZAKEN

Geschriften
Bewijskracht

BURGERLIJKE ZAKEN
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID
27. - Internationale bevoegdheid
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord - Faillissement Eenheid van faillissement- Geschil inzake
rechtscolleges- Belgische rechtbanken van
koophandel- Plaatselijke bevoegdheid Vennootschap - Statutaire zetel in het
buitenland gevestigd - Fictieve zetel Gevolg - Werkelijke zetel.
De Belgische rechtbank van koophandel die bevoegd is om de faillietverklaring
van een vennootschap uit te spreken waarvan de statutaire zetel in het buitenland
is gevestigd op het tijdstip van de staking
van betaling, maar waarvan is aangetoond dat die statutaire zetel fi.ctief is, is
die van de werkelijke zetel van vennootschap op het tijdstip van de staking van
betaling. (Art. 631, eerste lid, Ger.W.)
2 december 1996
1136

BEWAARGEVING
Bewaarnemer - Verplichting- Teruggave - Grenzen.
De bewaarnemer is van zijn contractuele aansprakelijkheid bevrijd als hij bewijst
dat hij door een vreemde oorzaak in de
onmogelijkheid verkeert de in bewaring
gegeven zaak terug te geven en geen fout
in de bewaring heeft begaan. (Artt. 1915,
1927 en 1929 B.W.)
29 februari 1996
206

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN

Bewijslast, beoordelingsvrijheid
Geschriften
Bewijskracht
Getuigen
Vermoedens
Eed

1, - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid - Arbeidsovereenkomst - Einde - Opzeggingsvergoeding
- Werknemer als eisende partij- Betwisting over ants lag- Beeindiging met wederzijds akkoord - Bewijslast.
De werknemer die zich als eiser beroept
op een ontslag dat hem gegeven is, moet
het bewijs leveren dat de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
15 januari 1996
59
2. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid- Vermoedens- Zaken
van koophandel - Bestaan van andere
handelsverbintenissen dan kopen en verkopen- Aannemingsovereenkomst- Factuur- Aanneming- Feitelijk vermoeden
- Gevolg.
De rechter kan inzake handelsverrichtingen, zoals aannemingswerken,
waarvoor het gebruikelijk is facturen op
te maken, uit de aanneming van de factuur een feitelijk vermoeden putten en er
het bewijs in vinden dat de schuldenaar
zijn akkoord heeft gegeven met het in de
factuur vermelde bedrag. (Art. 25 W.Kh.)
29 januari 1996
126
3. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid- Vermoeden- Wettelijk vermoeden - Sociale zekerheid Sociaal statuut - Zelfstandigen - Toepassingsgebied - Vennootschap Mandaat - Uitoefening - Beroepsbezigheid.
De bewijslast van de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden van art.
2 K.B. nr. 38 van 27 juli 1967, inzonderheid de uitoefening van een mandaat in
een vennootschap die zich met de exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt, rust op het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke-

-39ringen der Zelfstandigen. [Art. 2 K.B. nr.
38 van 27 juli 19967.]
790
23 september 1996
4. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid- ilermoedens- Wettelijk vermoeden - Weerlegbaar vermoeden- Werking- Overeenkomst studenten
- Arbeidsovereenkomst.
Het vermoeden dat een overeenkomst
tussen een werkgever en een student,
welke benaming aan die overeenkomst
ook is gegeven, een arbeidsovereenkomst
is, geldt tot het tegendeel is bewezen, dit
is tot bewezen is dat bedoelde overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is. (Art.
1352 B.W. en art. 121 Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 oktober 1996
880
5. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid - Huishuur Huurovereenkomst - Aanvang - Plaatsbeschrijving op tegenspraak - Einde
huurovereenkomst - Schade - Verhuurder - Bewijsvoering.
Artikel 1731, § 2, B.W. ontslaat de verhuurder niet van de verplichting het bestaan
van de huurschade waarop hij steunt, te
bewijzen. (Art. 1731, § 2, B.W.)
18 oktober 1996
937
6. - Burgerlijke zaken - Bewijslast,
beoordelingsvrijheid - Sociale zaken Arbeidsongeval - Vergoeding - Basisloon - Omvang -:- Voordeel - Bestemming - Betwisting - Bewijslast.
De wetsverzekeraar die de opname van
een voordeel in het basisloon van een
slachtoffer van een arbeidsongeval betwist,
draagt de bewijslast dat het voordeel geen
loon is in de zin van de Arbeidsongevallenwet. (Art. 1315 B.W.; art. 35 Arbeidsongevallenwet.)
25 november 1996
1094
GESCHRIFTEN

Bewijskracht
7. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht.
De bewijskracht van een akte wordt
niet miskend door de rechter die van die
akte een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is. (Art.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
15 januari 1996
49
8. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht- Begrip - Vreemde wet.
Wanneer een cassatiemiddel de bestreden beslissing verwijt dat ze aan een akte
een draagwijdte geeft die met de bewoor-

dingen ervan onverenigbaar is, omdat die,
volgens het middel, moeten worden uitgelegd in het licht van de bepalingen van
een vreemde wet, levert de aldus aangeklaagde onwettigheid geen schending op
van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W. (Art.
1080 Ger.W.)
13 mei 1996
431
9. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht - Schending - Begrip.
De bewijskracht van een akte wordt
miskend door de rechter die van die akte
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
3 oktober 1996
843
10. - Burgerlijke zaken- Geschriften
- Bewijskracht - Bewijskracht van de
akten - Begrip.
De omstandigheid dat een wet, in de zin
van art. 608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd, kan geen miskenning opleveren van
de bewijskracht van die wet, in de zin van
de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; niet
ontvankelijk is derhalve het middel dat,
ter bestrijding van de uitlegging in burgerlijke zaken van een akte van reglementaire aard, enkel die artikelen van het
B.W. opgeeft. (Art. 608 Ger.W.; artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
29 november 1996
1119
GETUIGEN

11. - Burgerlijke zaken- GetuigenBeoordelingsvrijheid.
Wanneer de wet de bewijsvoering 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 Ger.W.)
16 september 1996
754
VERMOEDENS

12. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Bewijs tegen en boven de inhoud
van een akte.
Door geen uitlegging te geven van een
ontvangstbewijs maar op grand van mdrinsieke feitelijke gegevens, waaraan het niet
het karakter van een bekentenis toekent,
de werkelijke oorzaak ervan te onderzoeken, in tegenstelling tot de erin uitgedrukte oorzaak, en aldus het bewijs van
de oorzaak van dit ontvangstbewijs toe te
laten op grand van vermoedens tegen en
hoven de inhoud van die akte, schendt een

-40
vonnis de artt. 1319, 1320, 1322, 1341 en
1353 B.W.
6 juni 1996
555
EED

13. - Burgerlijke zaken- Eed- Beslissende eed - Begrip.
Geen beslissende eed is de eed die in
ondergeschikte orde wordt opgedragen.
(Art. 1357 B.W.)
27 september 1996
817

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

14. - Strafzaken- Algemeen- Strafvordering- Regelmatigheid- Vervolgingen in een andere zaak - Uitstel van de
uitspraak - Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde Kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hofis gebracht, in limine litis vraagt
om de uitspraak uit te steilen tot is beslist
over de strafvordering ten laste van een
persoon die in een andere zaak is betrokken wegens een misdrijf dat aan de basis
zou liggen van de vervolgingen tegen die
beklaagde voor het Hof, zegt het Hof, nu
het overweegt dat het in een later stadium
van de rechtspleging over de regelmatigheid van de overgelegde bewijzen
zal oordelen, dat de uitspraak niet dient
te worden uitgesteld. (Art. 103 Gw.
1994.)
152
6 februari 1996
15. - Strafzaken- Algemeen- Vreemd
recht.
Nu in strafzaken het bewijs de feiten
betreft en niet het recht, staat het aan de
rechter bij wie vervolgingen aanhangig
zijn wegens een buiten het grondgebied
van het Rijk gepleegd misdrijf, het nodige
te doen wat de rechtskennis betreft. (Art.
7, § 1, V.T.Sv.)
7 mei 1996
418
BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID

16. - Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Wegverkeer - Bewijswaarde van proces-verbaal tot bewijs van
het tegendeel - Tegenbewijs - Getuigen
- Beoordeling door de rechter.

Voor de strafrechter geldt slechts als
inlichting waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, een in welke vorm ook
afgelegde getuigenverklaring die als tegenbewijs wordt aangevoerd van een procesverbaal betreffende de politie over het
wegverkeer dat bewijs oplevert zolang het
tegendeel niet is bewezen. (Art. 62, eerste
lid, Wegverkeerswet.)
31
9 januari 1996
17. - Strafzaken- Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Beklaagde die zich op
een rechtvaardigingsgrond beroept- Antwoord.
De regels inzake de bewijslast in strafzaken worden niet miskend door de rechter die, op grond van de feitelijke gegevens
die hij vaststelt, in zijn antwoord op de
conclusie waarin de beklaagde zich op een
rechtvaardigingsgrond beroept, impliciet
te kennen geeft dat die beweringen aile
geloofwaardigheid missen.
10 januari 1996
41
18. - Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Overtreding van het
wegverkeersreglement- NummerplaatRechtspersoon - Vermoeden.
Een wettelijk vermoeden dat de strafrechtelijk verantwoordelijke voor een rechtspersoon die houder is van een nummerplaat
van een voertuig de overtreder is van het
Wegverkeersreglement bestaat niet; de rechter die een beklaagde veroordeelt op die
grond (en op grond dat hij geen gegevens
aanbrengt die aantonen dat hij de hem
telastgelegde overtreding niet heeft begaan),
miskent door die motivering de bewijslast
in strafzaken.
30 januari 1996
133
19. - Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsbevoegdheid - Vermoeden van onschuld - Verzet - Onderzoek - Tijdstip
- Gevolg.
De rechter miskent het vermoeden van
onschuld van een beklaagde niet in zoverre
hij beslist dat hij op een latere terechtzitting bij eenzelfde beslissing de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet
zal beoordelen en spreekt zich, door deze
beslissing aileen, niet over de schuld van
de beklaagde uit. (Art. 6.2 E.V.R.M. en
14.2 I.V.B.P.R.)
18 juni 1996
611
20. - Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vermoeden van onschuld - Gelding in de
tijd.

-41De appelrechters die de verhoging van
de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op de feitelijke
omstandigheid dat de beklaagde op datum
van de bestreden beslissing "nog steeds
geen einde heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van
het door hen bewezen verklaard bouwmisdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen
verwijten, voor de bepaling van de straf~
maat, de beklaagde aldus een schuldig
verzuim, wat zij slechts vermogen te doen
vanaf zijn definitieve veroordeling wegens
de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de beklaagde
onschuldig wordt geacht tot hij bij een
~eslissing die kracht van gewijsde heeft,
IS veroordeeld. (Artt. 195, tweede lid, en
211 Sv.; art. 6.2 E.V.R.M.)
25juni 1996
644
21. - Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Omkering
van die last - Begrip.
De bewijslast wordt niet omgekeerd door
de rechter die, na te hebben vastgesteld
dat de feiten waarop hij zijn overtuiging
grondt, zich werkelijk hebben voorgedaan, onderstreept dat de beklaagde niets
te zijner rechtvaardiging aanvoert.
2 oktober 1996
837
GESCHRIFTEN

Bewijswaarde
22. - Strafzaken- Geschriften-Bewijswaarde - Deskundigenonderzoek - Verslag - Beoordeling.
Het staat de strafrechter, en niet het
Hofvan Cassatie, om de uitleg en bewijswaarde van het verslag van een deskundige, en de onpartijdigheid van zijn bevindingen en advies te beoordelen, hierin
begrepen het geschreven verslag dat de
deskundige op de terechtzitting onder eed
bevestigt en het geheel van zijn verklaringen ter terechtzitting.
3 september 1996
697
Bewijskracht
23. - Strafzaken- Geschriften- Bewijskracht - Middel waarin de miskenning
van de bewijskracht van een situatietekening wordt aangevoerd - Grief betreffende de uitlegging van de wet door de
rechter.
Niet als een griefbetreffende de bewijskracht van een situatietekening kan worden beschouwd, de grief die in werkelijkheid
betrekking heeft op de uitlegging van een

wetsbepaling door de rechter. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
11 december 1996
1189
VERMOEDENS

24. - Strafzaken- Vermoedens- Overtreding van het Wegverkeersreglement Nummerplaat - Rechtspersoon.
Een wettelijk vermoeden dat de strafrechtelijk verantwoordelijke voor een rechtspersoon die houder is van een nummerplaat
van een voertuig de overtreder is van het
wegverkeersreglement bestaat niet· de rechter die een beklaagde veroordeeit op die
grond (en op grond dat hij geen gegevens
aanbrengt die aantonen dat hij de hem
te~astgelegde ov~rtredi_ng ~et heeft begaan),
mtskent door dte mohvenng de bewijslast
in strafzaken.
30 januari 1996
133
BEWIJSVOERING

25. - Strafzaken - Bewijsvoering Dieren - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming - Voorwaarden.
Artikel6 Hormonenwet van 15 juli 1985
machtigt de bevoegde personen, ter efficiente
uitvoering van hun dubbele opdracht tot
monsterneming die blijkbaar, gezie~ de
verdedigde belangen, aan geen voorwaard~p is gebo;nden en, in tegenstelling tot de
hlJ het arhkel 8 van de wet als administratieve maatregel bepaalde inbeslagnemi:J?:g, geen aanwijzingen vereist dat dergel1Jke stoffen werden toegediend met overtredingvan gezegde wet ofvan de uitvoeringsbesluiten ervan. (Artt. 6 en 8 Honnonenwet
15 juli 1985.)
12 maart 1996
222
26. - Strafzaken - Bewijsvoering Dieren - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming - Voorwaarden.
Een eventuele onregelmatigheid in verband met de bij artikel 8 Hormonenwet
van 15 juli 1985 bepaalde administratieve
inbeslagneming tast de regelmatigheid van
de door de bevoegde personen met toepassing van artikel 6 van de wet gedane
monsterneming noch de bewijswaarde van
de resultaten van de ontleding van de
genomen monsters aan. (Artt. 6 en 8 Hormonenwet 15 juli 1985.)
12 maart 1996
222
27. - Strafzaken- BewijsvoeringWegverkeer - Alcoholische intoxicatie.
Door bij art. 63 Wegverkeerswet te voorzien in de afname van een bloedmonster

-42met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte in het bloed, verbiedt de wet de
rechter niet zijn overtuiging omtrent het
op een openbare plaats bij strafbare alcoholintoxicatie besturen van een voertuig op
andere bewijselementen te gronden. (Artt.
34 en 63 Wegverkeerswet.)
25 april 1996
345
28. - Strafzaken - Bewijsvoering Telefoontap in Nederland.
De Belgische strafrechter die de regelmatigheid van het in het buitenland, met
name door telefoontap, verkregen bewijs
moet beoordelen, dient in aanmerking te
nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving de gebruikte wijze van bewijsverkrijging
toelaat en deze bovendien niet strijdig is
met de Belgische openbare orde, die mede
wordt bepaald door de internationale en
supranationale rechtsnormen, zoals de bepalingen van het E.V.R.M., en anderzijds dat
het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd verkregen.
25 april 1996
34 7
29. - Strafzaken - Bewijsvoering Telefoontap - Wettigheid - Voorwaarden.
Iedere maatregel die erin bestaat communicatie, tijdens de overbrenging ervan
van en naar een telefoontoestel, af te
luisteren en op te nemen en de correspondenten te identificeren, moet vooraftoegestaan zijn door een met redenen omklede
beschikking van de onderzoeksrechter
waarin, op stra:ffe van nietigheid, inzonderheid melding wordt gemaakt van de
emstige aanwijzingen waaruit het bestaan
van een van de misdrijven waarvoor de
wet die maatregel toestaat, kan worden
afgeleid, van de redenen waarom die maatregel noodzakelijk is om de waarheid aan
de dag te brengen en van de duur van de
telefoontap. (Art. 90ter, §§ 1 en 2, en
90quater, § 1, Sv.; art. 8.1 E.V.R.M.)
26juni1996
656
30. - Strafzaken - Bewijsvoering Misdrijf- Beklaagde- Verdedigingsmiddel - Bestaan en uitvoering van overeenkomst - Toepassing bewijsregels in
strafzaken.
.Art. 16, eerste lid, V.T.Sv., dat bepaalt
dat wanneer het misdrijf verband houdt
met de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan wordt ontkend of
waarvan de uitlegging betwist wordt, de
strafrechter zich gedraagt naar de regels
van het burgerlijk recht bij zijn beslissing
over het bestaan van de overeenkomst of
over de uitvoering ervan, heeft niet tot
gevolg dat de strafrechter, wanneer een

beklaagde, vervolgd hoofdens misbruik van
vertrouwen, voor zijn verdediging het bestaan
van een overeenkomst en de uitvoering
ervan aanvoert, zich naar de regels van
het burgerlijk recht moet gedragen; in dat
geval moeten de regels van het bewijs in
strafzaken worden toegepast.
24 september 1996
792

BELASTINGZAKEN
GESCHRIFTEN

Bewijskracht
31. - Belastingzaken- GeschriftenBewijskracht- Stukken waarvan de bestreden beslissing de inhoud niet weergeeft Te voegen stukken.
Niet ontvankelijk is het middel gegrond
op de miskenning van de bewijskracht
van de stukken waaruit de bekendmaking
van het gemeentereglement blijkt wanneer die stukken niet aan het Hof zijn
overgelegd en de bestreden beslissing de
inhoud ervan niet weergeeft.
6 december 1996
1180

BLOEDPROEF
Wegverkeer - Alcoholische intoxicatie
- Bewijs.
Door bij art. 63 Wegverkeerswet te voorzien in de afname van een bloedmonster
met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte in het bloed, verbiedt de wet de
rechter niet zijn overtuiging omtrent het
op een openbare plaats bij strafbare alcoholintoxicatie besturen van een voertuig op
andere bewijselementen te gronden. (Artt.
34 en 63 Wegverkeerswet.)
25 april 1996
345

BORGTOCHT
1. - Tenietgaan - Exceptie - Exceptie die tot de schuld zelf behoort - Exceptie die alleen de schuldenaar persoonlijk
betreft - Bevel van hogerhand.
Oak al slaat het bevel van hagerhand op
een verbintenis tot betaling van een geldsam, tach is dat bevel om bepaalde daden
al dan niet te verrichten in de regel geen
exceptie die alleen de schuldenaar persoonlijk betreft, zelfs als het een bevel is van
een buitenlandse overheid. (Art. 2036 B.W.;
art. 575 Boek III Zai:rees B.W.)
13 mei 1996
431
2. - Begrip- Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten).
Onder borgtocht, in de zin van de artt.
5, § 1, 7, §§ 1 en 2, 48, §§ 4 en 7, M.B. 10

-43aug. 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, verstaat men zowel de
borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld
wordt bij § 1 van voornoemd art. 5, als de
borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld
wordt in het bestek. (Artt. 5, § 1, 7, §§ 1 en
2, 48, §§ 4 en 7, M.B. 10 aug. 1977.)
855
3 oktober 1996

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE
RECHTEN
Geschil over burgerlijke rechten- Bevoegdheid van de rechterlijke macht - Grandwet (1831)- Artikel 92- Draagwijdte.
De rechtbanken nemen kennis van de
door een partij ingestelde vorderingen, die
gegrond zijn op een precieze juridische
verplichting, welke door een regel van het
objectief recht rechtstreeks aan een derde
wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser
een eigen belang heeft. [Art. 144 Gw. (oud
92).]
25 april 1996
359

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
1. - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Ontvankelijk is de rechtsvordering van
een burgerlijke partij die het bewijs Ievert
dat zij geschaad is in haar persoonlijk en
rechtstreeks belang, dat onderscheiden is
van een collectiefbelang. (Art. 63 Sv.; artt.
3 en 4 V.T.Sv.)
24 januari 1996
101
2. - Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
De burgerlijke-partijstellingvoor de onderzoeksrechter is aileen ontvankelijk als de
zaak bij die rechter aanhangig is of bij
hem aanhangig kan worden gemaakt. (Art.
63 Sv.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
1 april 1996
240
3. - Burgerlijke-partijstelling - Nietontvankelijkheid - Gevolg.
Een niet ontvankelijke burgerlijkepartijstelling brengt de strafvordering niet
op gang en maakt de zaak niet aanhangig
bij de onderzoeksrechter; in zodanig geval
heeft de beslissing tot onttrekking van de
zaak aan de onderzoeksrechter geen bestaansreden. (Art. 63 Sv.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
1 april 1996
240
4. - Burgerlijke partij - Beschikking
van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding - Vereisten.
Wanneer een burgerlijke partij, op haar
verzet tegen een beschikking van buiten-

vervolgingstelling in het ongelijk wordt
gesteld, moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar veroordelen tot schadevergoeding jegens de verdachte, zonder
dat de rechter verplicht is enige andere
fout van de burgerlijke partij vast te stellen. (Art. 136 Sv.)
381
30 april 1996
5. - Burgerlijke partij - Beschikking
van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding - Vereiste van
het eerlijk proces.
De veroordeling tot schadevergoeding
jegens de verdachte van een burgerlijke
partij, die op haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het
ongelijk wordt gesteld, doet geen afbreuk
aan het vereiste van het eerlijk proces en
houdt geen schending in van de artikelen
6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.
381
30 april 1996
6. -..,.- Burgerlijke partij - Beschikking
van buitenvervolgingstelling - Veroordeling tot schadevergoeding - Regrating.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die een burgerlijke partij, welke op haar
verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt
gesteld, veroordeelt tot schadevergoeding
jegens de verdachte, kan bij de begroting
van die vergoeding met het tergend en
lichtzinnig karakter van het verzet rekening houden. (Art. 136 Sv.)
381
30 april 1996
7. - Burgerlijke partij - Burgerlijkepartijstelling- Ontvankelijkheid- Be lang
-Begrip.
Aangezien het Vlaamse Gewest inzake
ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het algemeen belang
en niet voor particuliere belangen, is zijn
vordering tot uitvoering van aanpassingswerken, bij gebrek aan schade aan particuliere belangen van het Vlaamse Gewest,
niet ontvankelijk. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.,
artt. 65, §§ 1 en 2, en 67 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
407
7 mei 1996
8. - Schade ten gevolge van een misdrijf- Burgerlijke partijen - Getroffene
- lndeplaatsgestelde verzekeraar - Vordering van de getroffene - Geen eindbeslissing - Gevolg.
Wanneer de beslissing van het strafgerecht op de vordering van de getroffene,
burgerlijke partij, geen eindbeslissing is
in de zin van art. 416 Sv., is de beslissing
van dat rechtscollege op de vordering van

-44de in de rechten van de getroffene getreden verzekeraar dat evenmin en is derhalve het door de verzekeraar v66r de
eindbeslissing op de vordering naar de
getroffene ingestelde cassatieberoep niet
ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
502
28 mei 1996
9. - Burgerlijke partij - Burgerlijkepartijstelling - Samenstelling van het
rechtscollege - Wijziging - Gevolg.
De burgerlijke of tot tussenkomst gekomen partijen verliezen hun hoedanigheid
niet en moeten zich niet opnieuw burgerlijke partij stellen of tussenkomen, indien
het geding achteraf wordt hervat voor de
anders samengestelde rechtbank. (Artt. 3
en 4 V:T.Sv.; art. 63 Sv.; artt. 15, 16 en 779,
eerste lid, Ger.W.)
9 oktober 1996
897
10. - Uitoefening- Schorsing- Artikel 4 V.T.Sv. - Toepassingsgebied.
Artikel4 V:T.Sv. dat, onder de voorwaarden die het stelt, de schorsing van de
strafvordering oplegt zolang niet definitiefis beslist over de strafvordering, heeft
niets uit te staan met de tuchtvordering.
(Art. 4. V:T.Sv.)
17 oktober 1996
935
11. - Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Onderzoek Strafvordering- Ontvankelijkheid- Verjaring - Gevolg.
De onderzoeksgerechten die uitspraak
hebben te doen over de regeling van de
procedure en daarbij vaststellen dat de
strafvordering verj aard is, zijn niet bevoegd
om de grondslag van de burgerlijke rechtsvordering te beoordelen, noch om die vordering bij het vonnisgerecht aanhangig te
maken.
6 november 1996
1015

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

Algemeen
Ambtshalve voorgedragen middelen
Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering
Allerlei

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING, CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE
WET
ARRESTEN, VORM

Vorm
Rechtspleging, voeging
VERNIETIGING, OMVANG

Burgerlijke zaken
Strafzaken
Strafvordering
Beklaagde en verdachte
Burgerrechtelijk aansprakelijke
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
Burgerlijke partij
ALLERLEI

ALGEMEEN,OPDRACHT
EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF,
AARD VAN HET CASSATIEGEDING
1. - Algemeen, opdracht en bestaansreden van het Hof, aard van het cassatiegeding- Opdracht van het Hof- Burger·
lijke zaken- Bestreden beslissing gegrond
op een voor kritiek vatbare grand - Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden- Rechtsgrond Begrip.
De tegen een middel aangevoerde grond
van niet-ontvankelijkheid volgens welke
dat middel geen belang heeft omdat het
Hof bevoegd is om de door dat middel
bekritiseerde grond te vervangen door een
rechtsgrond die het beschikkende gedeelte
verantwoordt, kan niet worden aangenomen, wanneer verweerder door die grond
van niet-ontvankelijkheid het Hof niet
verzoekt om een rechtsgrond in de plaats
te stellen van de bekritiseerde overweging, maar om deze terzijde te schuiven
en vervolgens zijn eigen feitelijke beoordeling in de plaats te stellen van die van
de feitenrechter.
979
31 oktober 1996

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
ALGEMEEN

2. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Strafzaken - Verschrijving in de
bestreden beslissing - Verbetering door
het Hof.
Het Hofvermag voor de beoordeling van
het middel een verschrijving in de bestreden beslissing betreffende de datum der
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-45feiten, die kennelijk uit de gedingstukken
blijkt, verbeteren. (Art. 794 Ger.W.)
9 januari 1996
32
3. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Schuldvergelijking - Samenloop
van schuldeisers- Wederzijdse schuldvorderingen - Nauwe samenhang - Feitelijke beoordeling door de rechter- Toetsing
van het Hof
Het Hof onderzoekt of de toepassingssfeer van de schuldvergelijking is in acht
genomen; de beoordeling van de nauwe
samenhang op grond waarvan schuldvergelijking tussen de wederzijdse schulden is toegestaan, ongeacht de samenloop
van de schuldeisers, is echter een tot de
rechter behorende feitelijke beoordeling.
[Art. 1298 B.W.; art. 147, tweede lid, Gw.
(1994).]
44
12 januari 1996
4. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Bestreden beslissing - \lerschrijving - \lerbetering - Bevoegdheid
van het Hof
Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hofbevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te verbeteren,
wanneer die verschrijving duidelijk blijkt
uit de context. (lmpliciet.)
101
24 januari 1996
5. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Oorzaak- Begrip- 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 en 1383 B.W.)
3 mei 1996
394
6. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Overeenkomst - Akte - Uitlegging.
Het staat aan de feitenrechter en niet
aan het Hof van Cassatie de akten tot
vaststelling van een overeenkomst uit te
leggen. [Art. 147, tweede lid, Gw. (1994).]
13 mei 1996
431
7.- Bevoegdheid van het Hof-Algemeen - Burgerlijke zaken - Bestreden
beslissing- \lerschrijving- Bevoegdheid
van het Hof om die {out te verbeteren.
Bij de beoordeling van een cassatiemiddel kan het Hof een verschrijving in

de bestreden beslissing verbeteren, wanneer deze duidelijk uit de processtukken
blijkt.
3 oktober 1996
843
8. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Tuchtzaken- Instituut der Accountants - Beroepstucht - Commissie van
beroep - Sanctie - Evenredigheid Beoordelingsbevoegdheid - Artikel 3
E.V.R.M.- Toetsing door het Hof
De rechter bepaalt, binnen de bij de wet
en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite
en derhalve onaantastbaar de sanctie die
hij in verhouding acht met de zwaarte van
de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof
vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de
bestreden beslissing niet blijkt dat de commissie van beroep van het Instituut der
Accountants heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E.V.R.M. (Artt. 90 t.e.m. 93
wet 21 februari 1985 tot hervorming van
het bedrijfsrevisoraat.)
1032
8 november 1996
9. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Voorlopige hechtenis- Voorlopige
invrijheidstelling- Verzoekschrift gericht
tot het Hof van Cassatie - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot voorlopige invrijheidstelling dat door
de verzoeker in het kader van zijn voorlopige hechtenis aan het Hof van Cassatie
wordt gericht. (Art. 27 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
3 december 1996
1159
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN

10. - Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen - Cassatieberoep - Strafzaken - Burgerlijke partij
-Arrest van buitenvervolgingstelling.
Het Hofwerpt niet ambtshalve een middel op tot staving van het cassatieberoep
van een burgerlijke partij tegen een arrest
van buitenvervolgingstelling. (Impliciet).
10 september 1996
724
KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADERING

11.- BevoegdheidvanhetHof-Kamers,
verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering - Verenigde kamers Strafzaken - Strafvordering -Art. 103,
overgangsbepaling, Gw. 1994- Werking
in de tijd.
De overgangsbepaling van art. 103 Gw.
is van toepassing zowel op de feiten die
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-46voorafgaan aan de grondwetswijziging van
5 mei 1993 als op de feiten die daarop
volgen.
176
12 februari 1996
12. - Bevoegdheid van hetHof-Kamers,
verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering- Verenigde Kamers Strafzaken - Strafvordering - Minister
beschuldigd- Art. 90 Gw. 1831 -Art.
103 Gw. 1994- Ontbreken van een uitvoeringswet - Gevolgen.
Het ontbreken van een wet ter uitvoering van het oude art. 90 en het nieuwe
art. 103 Gw. belet niet dat het Hof, in
verenigde kamers, de discretionaire macht
heeft om, overeenkomstig de overgangsbepalingvan voornoemd art. 103, de in beschuldiging gestelde minister, die ingevolge een
beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Hof is gebracht, te
berechten in de gevallen en met toepassing van de straffen die in de strafwetten
zijn bepaald.
176
12 februari 1996
13. - Bevoegdheid van hetHof-Kamers,
verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering - Verenigde kamers Artt. 90 en 134 Gw. 1831- Stelsel voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993 Strafzaken - Strafvordering - Minister
beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet - Gevolgen.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon
een lid van de regering krachtens de oude
artt. 90 en 134 Gw. voor het Hof van
Cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van
gemeen recht, anderzijds, wegens feiten
i.v.m. de ministeriele functie die, op het
ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet
als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door
die artikelen die aan het Hof een discretionaire macht toekenden om hen te berechten, met karakterisering van het misdrijf
en bepaling van de straf; de ministeriele
verantwoordelijkheid kon gegrond zijn op
een in de uitoefening van de functie gepleegd
feit, dat, op het ogenblik waarop het werd
gepleegd, geen bij de strafwet omschreven
misdrijf was of op een bij de strafwet
omschreven misdrijf.
176
12 februari 1996
14. - Bevoegdheid van het Hof- Kamers,
verenigde kamers, voltallige zitting, alge-

mene vergadering - Verenigde kamers Artt. 90 en 134 Gw. 1831- Stelsel voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993 Strafzaken - Strafvordering - Minister
beschuldigd- Ontbreken van een uitvoeringswet- Verenigbaarheid met art. 7 E. VR.M.
en art. 15 I. VB. P.R.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, was
het naast elkaar bestaan, in de zin van de
oude artt. 90 en 134 Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht slechts met de
artt. 7 E.V.R.M. en 151.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het oude
art. 134 Gw. het Hof toestond een minister
te berechten en te veroordelen wegens een
handeling of verzuim die, op het ogenblik
waarop ze werd gepleegd, geen misdrijf
was dat door het nationale of internationale recht werd bestraft, maar het conflict
was uitgesloten in het geval dat de minister werd vervolg en veroordeeld op grand
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.
176
12 februari 1996
15. - Bevoegdheid van het Hof Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering - Verenigde
Kamers - Strafzaken - Strafvordering
-Minister beschuldigd- Artt. 90 en 134
Gw. 1831-Art. 103 Gw. 1994- Ontbreken van een uitvoeringswet - Grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Draagwijdte.
De grondwetswijziging van 5 mei 1993
heeft, inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, het Hof
van Cassatie, verenigde kamers, de bevoegdheid ontnomen die het was toegekend
door het oude art. 134 Gw. om zelf het
misdrijf te omschrijven en de straf te
bepalen, maar ze heeft voor het overige
het stelsel van die verantwoordelijkheid
onveranderd gelaten. (Art. 103, overgangsbepaling, Gw.)
176
12 februari 1996
16. - Bevoegdheid van het Hof- Kamers,
verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering - Verenigde kamers Strafzaken - Strafvordering - Minister
beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan
andere justitiabelen - Samenhang.
Wanneer er samenhang bestaat tussen
strafbare feiten die aan een minister worden verweten en feiten die ten laste worden gelegd aan andere justitiabelen, heeft
de bevoegdheid die de Gw. toekent aan het
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Bij samenhang tussen strafbare feiten
Hof van Cassatie, verenigde kamers, tot
gevolg dat aile vervolgingen worden gebracht ten laste van een minister en feiten ten
voor dit hoogste rechterlijk orgaan. (Art. laste van andere justitiabelen, kan het
Hof van Cassatie, in verenigde kamers,
103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.)
12 februari 1996
176 zich bevoegd verklaren om kennis te nemen
van de tegen laatstgenoemden ingestelde
17.- BevoegdheidvanhetHof-Kamers, strafvordering. (Art. 103 Gw. 1994; artt.
verenigde kamers, voltallige zitting, alge- 226 en 227 Sv.)
mene vergadering - Verenigde kamers 5 april 1996
24 7
Art. 147 Gw. 1994- Draagwijdte.
Art. 147 Gw. dat o.m. bepaalt dat het
20.- BevoegdheidvanhetHof-Kamers,
Hof niet in de beoordeling van de zaken verenigde kamers, voltallige zitting, algezelf treedt, behalve bij het berechten van mene vergadering Kamers ministers en leden van de gemeenschaps- Misdaad ten laste gelegd aan een
en gewestregeringen, bakent de macht magistraat van een hof van beroep of van
van het Hof afwanneer het uitspraak doet een arbeidshof - Misdaad gepleegd
over de voorzieningen in cassatie.
in de uitoefening van zijn ambt - Voor
12 februari 1996
176 correctionalisering vatbare misdaad
18.- BevoegdheidvanhetHof-Kamers, Bevoegdheid - Hof van Cassatie verenigde kamers, voltallige zitting, alge- Tweede kamer.
mene vergadering - Kamers - WanbeWanneer de procureur-generaal bij het
drijf ten laste gelegd aan een magistraat Hof van Cassatie van de minister van
in een hof van beroep of in een arbeidshof Justitie de stukken heeft ontvangen betref- Bevoegdheid - Hof van Cassatie fende een voor correctionalisering vatbare
Tweede kamer.
misdaad, die ten laste is gelegd aan een
Wanneer de procureur-generaal bij het magistraat van een hof van beroep of van
Hof van Cassatie van de minister van een arbeidshof of aan een magistraat van
Justitie de stukken heeft ontvangen betref- het parket bij een van voornoemde rechtsfende een wanbedrijf dat ten laste is gelegd colleges en die voornoemde magistraat
aan een magistraat van een hofvan beroep zou hebben gepleegd in de uitoefening van
of een arbeidshof of aan een magistraat zijn ambt, maakt hij door een schriftelijke
van het parket bij een van voornoemde vordering de zaak aanhangig bij de tweede
rechtscolleges, maakt hij door een schrif- kamer van het Hof; als het Hof van Castelijke vordering de zaak aanhangig bij de satie, dat in raadkamer over die vordering
tweede kamer van het Hof; het Hof van uitspraak doet, oordeelt dat er grand bestaat
Cassatie, dat in raadkamer uitspraak doet, tot onderzoek, verwijst het de zaak naar
zal ofwel de zaak verwijzen naar een hof de eerste voorzitter van een hofvan beroep
van beroep of naar de eerste voorzitter van een ander rechtsgebied dan dat waarvan een hof van beroep opdat hij een toe de betrokken magistraat behoort, opdat
magistraat aanwijst die het ambt van hij een magistraat aanwijst die het ambt
onderzoeksmagistraat zal waarnemen, met van onderzoeksmagistraat zal waarnedien verstande dat dit hof of die onderzoeks- men. (Artt. 479, 481, 482, 483, 485 en 486
magistraat moeten worden aangewezen Sv.)
buiten het rechtsgebied waarin de betrok24 september 1996
798
ken magistraat zijn ambt uitoefent, ofwel
21.BevoegdheidvanhetHof-Kamers,
verklaren dat er geen grand bestaat tot
verwijzing; als het Hof vaststelt dat de verenigde kamers, voltallige zitting, algeprocureur-generaal bij het hofvan beroep, mene vergadering - Algemene vergadedie de stukken aan de minister van Jus- ring - Vervolgingen wegens misdaad of
titie heeft toegezonden, de strafvordering wanbedrijf ten laste van een voorzitter
niet op gang heeft gebracht, verklaart het van het hof van beroep - · Bevel van
dat er geen grond is tot verwijzing wegens voorlopige onthouding van dienstuitoefegebrek aan bestaansreden van die verwij- ning.
zing. (Artt. 4 79, 481, 482 en 483 Sv.)
Het Hofvan Cassatie kan aan een voor1 april 1996
240 zitter van een hofvan beroep, die wegens
19.- BevoegdheidvanhetHof-Kamers, misdaad ofwanbedrijfwordt vervolgd, het
verenigde kamers, voltallige zitting, alge- bevel geven zich tijdens de vervolging
voorlopig van iedere dienstuitoefening te
mene vergadering - Verenigde kamers Strafzaken - Strafvordering - Minister onthouden. (Artt. 406, eerste lid, en 410,
beschuldigd - Samenhang met feiten ten derde lid, Ger.W.)
13 december 1996
1219
laste gelegd aan een andere justitiabele.

48ALLERLEI
22. - Bevoegdheid van het Hof- AZZerlei- Internationaal Tribunaal voor Ruanda
- Misdrijven behorend tot de bevoegdheid
van het Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten
- Verzoek van het Internationaal Tribunaal - Voorwerp - Onttrekking van de
zaak aan de nationale gerechten- Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure Opdracht van het Hof
Wanneer bet Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid beboort, vraagt
dat een zaak aan de nationale gerecbten
wordt onttrokken, beslist bet Hof van
Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal en na de betrokkene te bebben
geboord, tot onttrekking van de zaak aan
bet Belgiscb gerecbt waarbij betzelfde feit
aanhangig is gemaakt, nate bebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon
bestaat; bet Hof gaat oak na of bet in bet
verzoek tot onttrekking aangegeven feit
beboort tot de bevoegdheid "ratione materiae",
"ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van bet lnternationaal Tribunaal voor
Ruanda overeenkomstig respectievelijk de
artt. 1, 5 en 7 van bet statuut van dat
tribunaal. (Artt. 2, 4, 5 en 6 wet 22 maart
1996; artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2
Statuut Internationaal Tribunaal voor
Ruanda.)
15 mei 1996
463
23. - Bevoegdheid van het Hof- AZZerlei - Gemeenschap en Gewest - Regeringsleden - Misdaden en wanbedrijven
- Vonnis - Wettelijke grondslag.
De bevoegdbeid om de leden van de
gemeenscbaps- en gewestregeringen te
berecbten, die door de respectieve gemeenscbaps- of gewestraad in bescbuldiging
worden gesteld, wordt niet aan bet Hof
van Cassatie toegekend door artikel 95
(oud), tweede lid, Gw., dat de opdracbt
van bet Hof omscbrijft, maar wel door
artikel 59sexies (oud), dat bij de wijziging
van 5 mei 1993 in de Grondwet is ingevoegd. (Artt. 59sexies. en 95, tweede lid,
Gw. 1831; artt. 125 en 147, tweede lid, Gw.
1994; art. III K.B. van 17 feb. 1994.)
26juni 1996
650
24. - Bevoegdheid van het Hof Allerlei - Internationaal Tribunaal voor
Ruanda - Misdrijven behorend tot de
bevoegdheid van het internationaal tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - Verzoek van het internationaal tribunaal - Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerech-

ten - Bevoegdheid- Hof van Cassatie Procedure - Opdracht van het Hof
Wanneer bet Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid beboort, vraagt
dat een zaak aan de nationale gerecbten
wordt onttrokken, beslist bet Hof van
Cassatie op vordering van de procureurgeneraal en na de betrokkene te bebben
geboord, tot onttrekking van de zaak aan
bet Belgiscb gerecbt waarbij betzelfde feit
aanhangig is gemaakt, nate bebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon
bestaat; bet Hof gaat oak na of bet in bet
verzoek tot onttrekking aangegeven feit
beboort tot de bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", "ratione loci"
en "temporis" van bet Internationaal Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig de
bepalingen respectievelijk van de artt. 1,
5 en 7 van bet statuut van dat tribunaal.
(Artt. 2, 4, 5 en 6 wet 22 maart 1996; artt.
1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2, Statuut
Internationaal Tribunaal voor Ruanda;
art. 9 (iii), Recbtsplegings- en bewijsvoeringsreglement.)
9 juli 1996
677
25. - Bevoegdheid van het Hof Allerlei - Internationaal Tribunaal voor
Ruanda - Misdrijven behorend tot de
bevoegdheid van het internationaal tribunaal - Onttrekking van de zaak aan de
Belgische gerechten - Akte van beschuldiging van de procureur- Beslissing van
het Internationaal Tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging Gevolg - Bevoegdheid - Hof van Cassatie -Procedure - Opdracht van het Hof
Wanneer bet Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, nadat een zaak op zijn verzoek aan de Belgiscbe gerecbten is onttrokken, meedeelt dat bet de door de procureur opgestelde akte van bescbuldiging
niet beeft bevestigd, regelt bet Hof van
Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal en na de betrokkene te bebben
geboord, de procedure en beveelt, in voorkomend geval, de verwijzing naar bet
bevoegde bof, de bevoegde recbtbank of
bet bevoegde onderzoeksgerecbt. (Artt. 5,
6, 7, 8 en 12, § 2,.vierde lid, wet 22 maart
1996.)
688
13 augustus 1996
26. - Bevoegdheid van het Hof- AZZerlei -Arrest van het Hof- Uitlegging.
Ret Hofvan Cassatie is bevoegd om zijn
eigen arresten uit te leggen. (Art. 793
Ger.W.)
11 september 1996
733
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27. -:- Bevoegdh~id van het Hof - Internatwnaal Tribunaal voor
Ruanda - Misdrijven behorend tot de
bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten - Verzoek van het internatior:aal tribunaal - Voorwerp - Onttrekkmg van de zaak aan de nationale
gerechten- Bevoegdheid- Hofvan Cassatie - Procedure - Opdracht van het
Hof
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat een zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, beslist het Hof van
Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal, na de betrokkene te hebben gehoord
en na te hebben nagegaan dat er geen
dwaling in de persoon bestaat tot onttrekking van _de zaak aan het Beliisch gerecht
dat kenms neemt van hetzelfde feit of van
een procedure betre:ffende feiten ofrechtspunten die een weerslag hebben op de bij
het Internationaal Tribunaal hangende
onderzoeken of ~ervolgingen; het Hof gaat
tevens na ofhet m het verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae"
"ratione loci" en "temporis" van het Inter~
nationaal Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig, respectievelijk, de artt. 1, 5 en 7
van het statuut van dat tribunaal. [Artt.
2, 4, 5 en 6 wet 22 maart 1996; artt. 1
t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda· art 9
(iii) Rechtsplegings- en bewijsvderingsreglement.]
9 oktober 1996
900

ARRESTEN, VORM

Allerle~

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING
CASSATIEBEROEP IN HET BELANG'
VANDE WET
28. - Vorderingen tot vernietiging cassatieberoep in het belang van de w~t Art. 441 Sv.- Onderzoeksgerecht- Onopzettelijke doding als gevolg van een verkeersongeval- Verwijzing naar de correctionele rechtbank na 31 dec. 1994- Wettigheid.
Is niet wettig verantwoord de beschikking van het onderzoeksgere~ht die na 31
dec~1:11ber 1994 de beklaagde niet naar de
poht1erechtbank maar naar de correctionele rechtbank verwijst wegens onopzettelijke doding als gevolg van een verkeersongeval. (Art. 138, eerste lid, en 6°bis Sv.
zoals gewijzigd door de wet van n' juli
1994.)
28 mei 1996
504

VORM

29. - Arresten, vorm- Vorm- Rechtspleging, voeging- Rechtspleging- Strafzaken - Strafuordering - Minister beschuldigd - Andere justitiabele beklaagd - Voorbereiding van de verdediging - Verdaging van de zaak - Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassat~e i_s gedagvaard om ~e verschijnen op een
Zlttmg van het Hof m verenigde kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer v_an Volksvertegenwoordigers voor
het Hof 1s gebracht, in limine litis vraagt
om de zaak te verdagen onder aanvoering
van het feit dat hij, gelet op de omvang
van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt
behandeld en op de complexiciteit van de
zaa~•. niet vol~<?ende tijd heeft gekregen
om ZIJn verdedigmg voor te bereiden beoord~elt het Hof1_in het licht van de gegevens
die het aanWIJSt en rekening houdend met
het feit dat alle bewijsmiddelen tijdens
het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn raadsman
over voldoende tijd en faciliteiten hebben
beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; zo ja, zegt
het Hof dat de zaak niet dient te worden
verdaagd. (Art. 103 Gw. 1994; art. 6.3, b,
E.V.R.M.; art. 14.3, b, I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
30. - Arresten, vorm- Wirm- Rechtspleging, voeging- Rechtspleging- Strafzaken - Strafuordering - Minister beschuldigd -Andere justitiabele beklaagd
- Vervolgingen in een andere zaak
Uitstel van de uitspraak - Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassat~e ~s gedagvaard om te verschijnen op een
Zlttmg van het Hof in verenigde Kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer v_an Volksvertegenwoordigers voor
het Hof IS gebracht, in limine litis vraagt
om de uitspraak uit te stellen tot is beslist
over de strafvordering ten laste van een
persoon die in een andere zaak is betrokken wegens een misdrijf dat aan de basis
zou liggen van de vervolgingen tegen die
beklaagde voor het Hof, zegt het Hof, nu
het overweegt dat het in een later stadium
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van de rechtspleging over de regelmatigheid van de overgelegde bewij zen zal oordelen, dat de uitspraak niet dient te worden
uitgesteld. (Art. 103 Gw. 1994.)
152
6 februari 1996
RECHTSPLEGING, VOEGING

31. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging- Rechtspleging- Strafzaken Strafvordering- Minister beschuldigdArt. 103 Gw. 1994- Wijze van optreden
- Discretionaire macht - Begrip.
Ook al heeft het Hof van Cassatie, verenigde kamers, voor de handelingen en
verzuimen van de ministers die in de
strafuretten als misdaden en wanbedrijven worden omschreven en voor de toepassing van de in die artikelen bepaalde
straffen, een discretionaire macht om ze
te berechten, is die macht slechts discretionair
in de mate dat zij het Hof ertoe verplicht
de normen te erkennen volgens welke de
rechtspleging moet worden gevoerd. (Art.
103, overgangsbepaling, Gw.)
176
12 februari 1996

32. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging- Rechtspleging- Strafzaken Strafvordering- Minister beschuldigdArt. 103 Gw. 1994- Wijze van optreden
- Toepasselijke normen.
Wanneer het Hof een minister moet
berechten, gedraagt het Hofvan Cassatie,
verenigde kamers, zich, wat de rechtspleging betreft, naar de bepalingen met directe
werking in de nationale rechtsorde, die
vervat zijn in het E.V.R.M. en in het
I.V.B.P.R., naar de Gw., de regels van het
Ger.W., de gemeenschappelijke bepalingen die van toepassing zijn op alle strafrechtspleging, alsook naar de algemene
rechtsbeginselen, en past het de vormen
bepaald in hoek II, eerste titel, hoofdstuk
II, Sv., met als opschrift "correctionele
rechtbanken" toe voor zover zij verenigbaar zijn met de bepalingen die de rechtspleging regelen voor het Hof, zitting houdende
met verenigde kamers; die wettelijke, toegankelijke en voorzienbare regels waarborgen de volledige uitoefening van het
recht van verdediging en waarborgen een
eerlijk proces. (Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
12 februari 1996
176
33. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging- Rechtspleging - Strafzaken Strafvordering- Minister beschuldigd Wijze van optreden-1bepassing van bestaande
regels - Geen uitoefening van de Wetgevende Macht.

Wanneer het Hof van Cassatie, verenigde kamers, een minister moet berechten, treedt het niet als wetgever op door
toepassing te maken van de bestaande
regels betreffende de wijze van optreden.
(Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
12 februari 1996
176
34. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging- Aanhangigmaking van de zaak
- Strafzaken - Strafvordering- Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd
aan andere justitiabelen - Samenhang Rechtstreekse dagvaarding door de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie.
In de mate dat het Hof van Cassatie,
verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, andere
justitiabelen te berechten, kunnen deze
laatsten bij rechtstreekse dagvaarding van
de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, voor elke misdaad of voor elk
wanbedrijfvoor het Hofvan Cassatie worden gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht. (Art.
103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.; art.
141 Ger.W.)
12 februari 1996
176
35. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging- Rechtspleging- Strafzaken Voorzieningen bij onderscheiden akten tegen
twee arresten - Beoordeling van een middel - Onderzoek van beide arresten vereist - Voeging.
Wanneer een verdachte zich bij onderscheiden akten in cassatie voorzien heeft
tegen twee arresten en in een zaak een
middel aanvoert waarvan de beoordeling
het onderzoek van beide arresten vereist,
dienen, met het oog op een goede rechtsbedeling, beide zaken te worden samengevoegd.
701
3 september 1996
36. - Arresten, vorm- Rechtspleging,
voeging - Rechtspleging -Arrest van het
Hof- Materiele vergissing niet aan eiser
te wijten - Bevoegdheid van het Hof
om zijn arrest in te trekken - Nieuw
arrest van het Hof - Arrest dat uitspraak doet bij wege van een nieuwe beschikking.
Wanneer, in strafzaken, het Hof, wegens
omstandigheden die niet aan de beklaagde,
eiser, te wijten zijn, enkel uitspraak heeft
gedaan over de voorziening die de beklaagde
beperkt heeft tot de beschikkingen inzake
zijn onmiddellijke aanhouding, terwijl voornoemde beklaagde tevens een onbeperkte
voorziening had ingesteld tegen het arrest
van het hof van beroep dat te zijnen laste,
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op de strafvordering, een veroordeling uitspreekt en zijn onmiddellijke aanhouding
beveelt, trekt het (Hot) zijn arrest in, in
zoverre het nalaat uitspraak te doen over
eisers onbeperkte voorziening en doet het
uitspraak over die voorziening bij wege
van nieuwe beschikkingen.
11 september 1996
733
37. - Arresten, vorm -Rechtspleging,
voeging- Rechtspleging- Strafzaken Douane en accijnzen - 'IWee voorzieningen - Voorziening van de procureurgeneraal - Voorziening van de Belgische
Staat (minister van Financien, Bestuur
van douane en accijnzen) - Tegen hetzelfde arrest - Voeging.
Een goede rechtsbedeling vereist dat
twee voorzieningen tegen hetzelfde arrest
worden samengevoegd en erover bij hetzelfde arrest van het Hof wordt beslist.
795
24 september 1996

VERNIETIGING, OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN

38. - Vernietiging, omvang -Burgerlijke zaken - Beslissingen die onderling
noodzakelijk zijn verbonden.
De vernietiging van een beslissing leidt
tot vernietiging van een andere beslissing
van hetzelfde arrest die noodzakelijk met
de eerste is verbonden.
129
29 januari 1996
39. - Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing- Dictum - Vernietiging - Gevolg - Dictum
dat eruit volgt.
Cassatie van een beschikking van de
bestreden beslissing leidt tot de vernietiging van een andere beschikking die er
het gevolg van is.
129
29 januari 1996
40. - Vernietiging, omvang -Burgerlijke zaken - Onsplitsbaarheid (geschil)
- Cassatieberoep - Oproeping tot bindendverklaring van het arrest- B'eslissing van
het Hof - Cassatie - Gevolg voor de
opgeroepen partij.
Wanneer een geschil onsplitsbaar is tussen eiser in cassatie en een partij voor de
feitenrechter, die geen voorziening ingesteld heeft, doch door eiser in de zaak is
opgeroepen tot bindendverklaring van het
arrest, en de voorziening gegrond is, wordt
de vernietiging uitgesproken zowel ten
aanzien van de jegens eiser gewezen beslissing als ten aanzien van de beslissing
gewezen ten aanzien van bedoelde partij.
16 september 1996
754

41. - Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken -Bestreden beslissing-Bepaalde
punten - Beperkte voorziening.
Ook wanneer het arrest geheel nietig is,
wordt de vernietiging in de regel beperkt
tot de punten van de beslissing waartegen
de voorziening is gericht. (Artt. 1082 en
1095 Ger.W.)
7 november 1996
1018
42. - Vernietiging, omvang- Burgerlijke zaken- Beperking van de aangevochten beslissing in de voorziening.
Ook wanneer het arrest geheel nietig is,
wordt de vernietiging, in de regel, niettemin beperkt tot de punten van de beslissing waartegen de voorziening is gericht.
(Artt. 1082 en 1095 Ger.W.)
29 november 1996
1124
STRAFZAKEN

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
43. - Vernietiging, omvang-Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling met uitstel Gewoon uitstel - Duur - Onwettigheid.
De vernietiging wegens onwettigheid
van het uitstel- een maatregel die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van de
straf- heeft, wegens de band tussen de
strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg van de veroordeling zelf
waarop het uitstel betrekking heeft. (Art.
8, § 1, laatste lid, Probatiewet.)
68
16 januari 1996
44. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Verband tussen twee vonnissen - Uitbreiding tot een tussenvonnis.
Krachtens de artt. 408 en 413 Sv. dient
de vernietiging van een eindvonnis uitgebreid te worden tot al hetgeen aan dit
vonnis is voorafgegaan vanaf en inclusief
het tussenvonnis, gelet op het verband dat
de rechter legt tussen de twee vonnissen.
30 januari1996
133
45. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Straf of maatregel - Drugwet - Aanplakking en openbaarmaking
van de rechterlijke beslissing- Geen afzonderlijke motivering - Beperkte vernietiging.
Cassatie van een rechterlijke beslissing, op de enkele grond dat deze, ondanks
de gedane keuze, een bijkomende straf of
maatregel niet afzonderlijk motiveert, is

-52
beperkt tot die straf of maatregel. (Art.
195, tweede lid, Sv.)
14 mei 1996
458
46. - Vernietiging, omvang Strafzaken - Strafvordering- Beklaagde
en verdachte - Cassatieberoep van twee
beklaagden - Bestaan van het aan de
tweede beklaagde ten laste gelegde misdrijf afhankelijk van de veroordeling van
de eerste - Vernietiging van de veroordeling van de eerste beklaagde - Gevolg.
De vernietiging van de beslissing op de
tegen een eerste beklaagde ingestelde strafvordering brengt, op het regelmatig cassatieberoep van een tweede beklaagde, de
vernietiging mee van de beslissing op de
tegen deze laatste ingestelde strafvordering indien het daarbij bewezen verklaarde feit slechts kan bestaan in de
mate dat de tegen de eerste beklaagde
ingestelde strafvordering gegrond is.
4juni 1996
542
47. - Vernietiging, omvang-Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing op de strafvordering
- Vernietiging- Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering- Uitbreiding- Afstand
van het cassatieberoep zonder berusting.
Op het niet beperkte cassatieberoep van
de beklaagde heeft de vernietiging van de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg van
de beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit ook al heeft
de eiser van zijn cassatieberoep tegen die
beslissing afstand gedaan zonder erin te
berusten.
4 juni 1996
542
48. - Vernietiging, omvang- Strafza~
ken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Onmiddellijke aanhouding
- Afwezigheid van de veroordeelde beklaagde bij de uitspraak - Beslissing over
de borgsom.
Op het cassatieberoep van de beklaagde
gericht tegen de beslissing omtrent de
strafvordering, o.m. de beslissing waarbij
de in artikel35, § 4, zesde lid, van de Wet
Voorlopige Hechtenis bepaalde borgsom
aan de Staat vervallen wordt verklaard, is
de vernietiging van deze beslissing daartoe beperkt.
11juni1996
576
49. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid.

De onwettigheid van het als straf uitgesproken verval van het recht tot sturen,
dat een bestanddeel is van de hoofdstraf,
strekt zich uit tot de gehele veroordeling
die tegen eiser wegens het hem ten laste
gelegde feit is uitgesproken.
1012
5 november 1996
Burgerrechtelijk aansprakelijke
50. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk
aansprakelijke- Cassatieberoep niet ontvankelijk- Cassatieberoep van de beklaagde
- Verval van het recht tot sturen- Onwettigheid - Gevolg.
Hoewel het cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke niet ontvankelijk is, heeft, wegens de vernietiging
van de beslissing op de tegen de beklaagde
ingestelde strafvordering (om reden van
de onwettigheid van het uitgesproken verval van het recht tot sturen), haar veroordeling, q.q. voor de geldboete en de kosten,
geen bestaansreden meer.
1012
5 november 1996
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
51. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Veroordeling van beklaagde Cassatieberoep van de beklaagde - Cassatie - Geen cassatieberoep van de verzekeraar, tussenkomende partij - Gevolg.
Wanneer de beklaagde op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering is
veroordeeld en die beslissing op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, ontneemt die vernietiging elke bestaansreden aan de beslissing
op de door de verweerder tegen de verzekeraar ingestelde burgerlijke rechtsvordering, ook al is voor de feitenrechter geen
geding aangegaan tussen de beklaagde en
zijn verzekeraar, vrijwillig tussengekomen partij, ook al spreekt de bestreden beslissing geen veroordeling uit ten
gunste van deze laatste en ten laste van
de beklaagde, en ook al heeft de verzekeraar zich niet in cassatie voorzien.
26 maart 1996
236
Burgerlijke partij
52. - Vernietiging, omvang- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke partij- Vorderingen van de getroffone
en van een in diens plaats getreden partij
- Beslissingen over die vorderingen Cassatieberoep van de getroffene- Vernietiging - Gevolgen van de indeplaats·
stelling - Uitbreiding van de cassatie.
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een burgerlijke partij aan wie een ongeval
is overkomen, van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de getroffene tegen de beklaagde, heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, die tegen dezelfde
beklaagde is ingesteld door een andere, in
de plaats van eerstgenoemde getreden burgerlijke partij, met name de verzekeringsinstelling die aan de getroffene ziekte- en
invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend.
(Art. 136, § 2, vierde lid, gecoordineerde
Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; artt. 1249 en
1251 B.W.)
3 januari 1996
8

ALLERLEI
53. - Allerlei - Verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de
nationale gerechten- Hof van Cassatie Procedure - Verhoor van de betrokken
persoon - Afwezigheid van die persoon Aanwezigheid van zijn advocaat - Vertegenwoordiging.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda betreffende een feit dat tot
zijn bevoegdheid behoort, een verzoekindient
tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, de betrokkene horen; als dat
verhoor niet mogelijk is doordat de betrokken persoon afwezig is, maar diens advocaat wel op de terechtzitting aanwezig is,
kan het Hof, op grond van zijn beoordeling
van de onmogelijkheid voor de betrokkene
om persoonlijk te verschijnen, toestaan
dat de advocaat van de betrokkene hem
vertegenwoordigt. (Art. 6 wet 22 maart
1996; art. 185 Sv.)
9 juli 1996
677
54. - Allerlei - Verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de
nationale gerechten - Hof van CassatieProcedure - Controle door het Hof Geen dwaling in de persoon - Dwaling in
de persoon - Begrip.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda betreffende een feit dat tot
zijn bevoegdheid behoort, een verzoek indient
tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, nagaan of er geen dwaling in
de persoon bestaat; die controle houdt
geen beoordeling in van de bezwaren die

tegen de betrokkene bestaan, waarvoor
het Hof niet bevoegd is. (Art. 6 wet 22
maart 1996.)
677
9 juli 1996
55. - Allerlei - Burgerlijke zaken Vrederechter - Vordering tot onttrekking
- Wettige verdenking- Ontvankelijkheid
- Bijstand van een advocaat bij het Hof
van Cassatie vereist.
Ret verzoekschrift tot onttrekking van
een zaak aan de rechter dat niet ondertekend werd door een advocaat bij het Hof
van Cassatie is niet ontvankelijk. (Artt.
648, 653 en 1080 Ger.W.)
4 oktober 1996
871
56. - Allerlei- Verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de
nationale gerechten - H of van Cas sa tie Procedure - Controle door het Hof Geen dwaling in de persoon - Dwaling in
de persoon - Begrip.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat de zaak aan de nationale gerechten
onttrokken wordt, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, nagaan dat er geen dwaling
in de persoon bestaat; die controle houdt
geen beoordeling in van de bezwaren die
tegen de betrokkene bestaan, daar het
Hof daartoe niet bevoegd is. (Art. 6 wet 22
maart 1996.)
900
9 oktober 1996
57. - Allerlei- Verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp - Onttrekking van de zaak aan de
nation ale gerechten- Hof van CassatieProcedure - Verhoor van de betrokken
persoon - Afwezigheid van die persoon Gevolg.
Wanneer het lnternationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat de zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, in beginsel de betrokkene
horen; als dat verhoor evenwel niet mogelijk is omdat de betrokken persoon afwezig is en geen bekende verblijfplaats in
Belgie of in het buitenland heeft, kan die
omstandigheid geen reden zijn om niet in
te gaan op het verzoek van het Internationaal Tribunaal tot onttrekking. (Art. 6
wet 22 maart 1996.)
900
9 oktober 1996
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CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN

Personen door oftegen wie cassatieberoep
kan of moet worden ingesteld
Eisers en verweerders
Termijnen van cassatieberoep en betekening
Algemeen
Duur, begin en einde
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor
cassatieberoep
Vormen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
Vorm en termijn voor memories en stukken
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie)
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Algemeen
STRAFZAKEN

Algemeen
Personen door oftegen wie cassatieberoep
kan of moet worden ingesteld
Strafvordering
Beklaagde en verdachte
Openbaar ministerie en vervolgende
partij
Burgerrechtelijk aansprakelijke
Burgerlijke partij
Burgerlijke rechtsvordering
Openbaar ministerie
Burgerlijke partij
Tussenkomende partij
Termijnen voor cassatieberoep en betekening
Strafvordering
Duur, begin en einde
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Eindbeslissing
Allerlei
Burgerlijke rechtsvordering
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Eindbeslissing
Vormen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
Vorm en termijn voor memories en stukken
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie)
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Strafvordering
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep

Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
Allerlei
Mstand
Burgerlijke rechtsvordering
Allerlei
BELASTINGZAKEN

Personen door of tegen wie cassatieberoep
kan of moet worden ingesteld
Eisers en verweerders
Vormen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
Vorm en termijn voor memories en stukken
Allerlei
TUCHTZAKEN

Termijnen van cassatieberoep en betekening
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep

BURGERLIJKE ZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGENWIE 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
- Verweerder - Cassatieberoep tegen een
overleden verweerder - Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep tegen een overleden verweerder is niet ontvankelijk. (Art. 1079
Ger.W.)
31 mei 1996
525
2. - Burgerlijke zaken - Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Middel van niet-ontvankelijkheid Vordering tot bindendverklaring van het
arrest - Gebrek aan belang.
Ontvankelijk is de vordering van eiser
in cassatie tot bindendverklaring van het
arrest wanneer eiser er belang bij heeft de
te wij zen beslissing verbindend te horen
verklaren voor verweerder, op deze eis.
(Artt. 15 en 16 Ger.W.)
25 november 1996
1081
3. - Burgerlijke zaken - Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Eiser - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad
- Machtiging - Bewijs.

-55Al kan het college van burgemeester en
schepenen namens de gemeente een vordering tot bewaring van rechten instellen,
toch moet het aldus ingestelde cassatieberoep niet ontvankelijk worden verklaard wanneer voor het Hof niet regehnatig
een machtiging van de gemeenteraad wordt
overgelegd. (Artt. 104, 105, 106, 123, 8° en
9°, en 270 Gemeentewet.)
28 november 1996
1109
'IERMIJNENVAN CASSATIEBEROEPENBETEKENING

Algemeen
4. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Algemeen - Cassatieberoep - Termijn - Vervaltermijn van openbare orde - Gevolgen
- Nieuwe betekening van de bestreden
beslissing.
De in art. 1073, eerste lid, Ger.W. bepaalde
termijn om zich in cassatie te voorzien, is
een vervaltermijn die van openbare orde
is en de partijen kunnen de gevolgen van
het verstrijken ervan niet verzaken, ook
niet door een nieuwe betekening van het
vonnis, waarbij de eerste betekening wordt
verzaakt. (Artt. 1073, eerste lid, 1078 en
1079 Ger.W.)
4 oktober 1996
863
Duur, begin en einde
5. - Burgerlijke zaken
Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Begin - Sluiting van
ondernemingen - Rechterlijke beslissing
- Kennisgeving.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep dat tegen een inzake
sluitingvan ondernemingen gewezen arrest
wordt ingesteld meer dan drie maanden
na de kennisgeving van de beslissing door
de griffier overeenkomstig art. 792, tweede
en derde lid, Ger.W. [Artt. 32, 2°, 580, 1 o
en 2°, 704, eerste lid, 792, tweede en derde
lid, 1073, eerste lid, 1078 en 1079, eerste
lid, Ger.W.]
473
20 mei 1996
6. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Bestreden beslissing Betekening door een partij - Gevolgen
t.o.v. andere partijen.
De betekening van de bestreden beslissing doet, in de regel, de cassatietermijn
enkel ingaan ten gunste van de partij die
de betekening heeft laten doen.
14juni1996
594
7. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening- Duur,

begin en einde - Bestreden beslissing
- Kennisgeving - Gerechtsbrief Gevolg.
Het middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening tegen een vonnis dat
in beroep uitspraak doet over een verzoek
van een echtgenoot aan de vrederechter
tot het bevelen van dringende voorlopige
maatregelen, zoals een uitkering tot levensonderhoud, omdat ze niet binnen de wettelijke termijn, nl. meer dan drie maanden
na een kennisgeving overeenkomstig art.
1030 Ger.W., is ing~steld, is ongegrond.
(Artt. 223 B.W., en 57, 1073, eerste lid,
1253quater, 1320 en 1322 Ger.W.)
22 november 1996
1077
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor
cassatieberoep
8. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening- Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Eindbeslissing op tussengeschil.
Een eindbeslissing op tussengeschil,
waartegen derhalve onmiddellijk cassatieberoep openstaat, is, in burgerlijke zaken,
de beslissing waarbij de appelrechter de
beslissing van de eerste rechter om het
debat te heropenen teneinde stukken en
inlichtingen te doen overleggen, bevestigt
en de uitspraak over het bodemgeschil
uitstelt totdat partijen de gevraagde stukken en inlichtingen ter griffie van het hof
van beroep hebben overgelegd. (Artt. 19
en 1077 Ger.W.)
387
3 mei 1996
9. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening- Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Eindbeslissing - Oorzakelijk
verb and.
In burgerlijke zaken is een eindbeslissing, en derhalve vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, de beslissing van de
appelrechter over het vaststellen van een
oorzakelijk verband tussen de fouten aan
de zijde van een partij en de fysieke stoornissen bij een andere partij. (Artt. 19 en
1077 Ger.W.)
19 september 1996
778
VORMEN

Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
10. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Uiteenzetting van de middelen Draagwijdte.

-56In burgerlijke zaken moet de uiteenzetting van de middelen, die het verzoekschrift tot cassatie op straffe van nietigheid
moet bevatten, een precieze en volledige
vermelding geven van de door de eiser
tegen de bestreden beslissing aangevoerde grieven van onwettigheid; die verplichting vereist inzonderheid, op straffe
van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, dat iedere partij waartegen het is
gericht, moet kunnen bepalen of het haar
betreft. (Art. 1080 Ger.W.)
468
20 mei 1996

11. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Een voorziening - Verscheidene
eisers - Schending van dezelfde wetsbepalingen - Bestreden beslissing gesteund
op identieke motieven - Middelen belangen niet alle eisers aan - Ontvankelijkheid voorziening.
Een enkele voorziening mag worden
ingesteld door verscheidene eisers tegen
eenzelfde beslissing, wanneer de voorziening de schending van dezelfde wetsbepalingen inroept en wanneer de bestreden
beslissing jegens elk van de eisers op
identieke motieven steunt; de omstandigheid dat de in de voorziening ingeroepen
middelen niet alle eisers aanbelangt, tast
de ontvankelijkheid van de voorziening
niet aan.
25 oktober 1996
964
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
12. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging- Cassatieverzoekschrift- Indienen ter griffie - Voorafgaande betekening
- Openbare orde - Substantiele vormvereiste.
In burgerlijke zaken moet het verzoekschrift tot cassatie noodzakelijk aan verweerder worden betekend voordat het ter
griffie van het Hof wordt ingediend. (Art.
1079 Ger.W.)
28 november 1996
1114
Vorm en termijn voor memories en stukken
13. - Burgerlijke zaken - Vormen vorm en termijn voor memories en stukken
- Geen middel van niet-ontvankelijkheid
aan het cassatieberoep tegengeworpen Memorie van wederantwoord - Geschrift
memorie van wederantwoord genaamd Ontvankelijkheid.
In burgerlijke zaken slaat het Hof geen
acht op een geschrift memorie van weder-

antwoord genaamd dat eerder aan de advocaat van verweerder is betekend en door
toedoen van eisers advocaat op de griffie
van het Hof is ingediend, wanneer verweerder geen middel van niet-ontvankelijkheid
tegen het cassatieberoep heeft opgeworpen; een dergelijk stuk is niet ontvankelijk. (Artt. 1094, 1099 en 1100 Ger.W.)
31 mei 1996
525
14. - Burgerlijke zaken - vormen Vorm en termijn voor memories en
stukken - Stukken - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Bewijs Gemeente - College van burgemeester en
schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Overlegging - Sluiting van de
de batten.
De machtiging die de gemeenteraad aan
het college van burgemeester en schepenen geeft om hetzij cassatieberoep in te
stellen in naam van de gemeente, hetzij
het cassatiegeding voort te zetten dat wordt
gevoerd op een door het college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot bewaring van rechten, kan worden
overgelegd tot de sluiting van de debatten, ten bewijze dat het cassatieberoep
toelaatbaar is. (Art. 1100 Ger.W.)
28 november 1996
1109
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie)
15. - Burgerlijke zaken - Vormen Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie) - Stukken zonder paraaf van
een advocaat bij het Hof van Cassatie.
De bij het cassatieverzoekschrift gevoegde stukken zonder de paraaf van de
advocaat bij het Hof van Cassatie die dat
verzoekschrift heeft ondertekend, mogen
in het proces niet worden aangewend.
(Artt. 1098 en 1100 Ger.W.)
430
10 mei 1996
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Algemeen
16. - Burgerlijke zaken - Beslissin·
gen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen - Niet ontvankelijk hager beroep Geen middel - Gevolg - Cassatiemiddel
- Faillietverklaring.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een partij tegen de beslissing waarbij
het hof van beroep enerzijds haar hoger
beroep niet ontvankelijk verklaart en anderzijds het vonnis van faillietverklaring van
een andere partij bevestigt, wanneer eiser
geen enkel middel aanvoert tegen het

-57
dictum dat zijn boger beroep niet ontvankelijk verklaart.
2 december 1996
1136

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

17. - Strafzaken-Algemeen-Draagwijdte van de voorziening - Beslissing
waarbij een verzet wegens niet-verschijning
ongedaan wordt verklaard.
Op de voorziening tegen een arrest dat
het verzet van de eiser tegen een verstekarrest ongedaan verklaart wegens zijn
niet-verschijnen moet het Hof slechts onderzoeken of de beslissing in overeenkomst is
met de wet.
23 juli 1996
683
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
18. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld- Strafvordering- Beklaagde
en verdachte - Termijn.
De termijn om zich in strafzaken in
cassatie te voorzien, gaat voor alle partijen op hetzelfde tijdstip in, ongeacht ofhet
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 voor
alle partijen te lopen vanaf de datum van
de eindbeslissing. (Art. 416 Sv.)
650
26 juni 1996
Openbaar ministerie en vervolgende
partij
19. - 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 voor alle partijen te lopen vanaf de
datum van de eindbeslissing. (Art. 416
Sv.)
26juni 1996
650

Burgerrechtelijk aansprakelijke
20. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering -Burgerrechtelijk aansprakelijke - Voorwerp van
het cassatieberoep.
De voorziening van de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij kan, in zoverre zij
tegen het O.M. is gericht, enkel betrekking hebben op de beslissing waarbij zij
wordt veroordeeld in de kosten jegens de
openbare partij. (Art. 1384 B.W.)
24 januari 1996
101
Burgerlijke partij
21. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering- Burgerlijke partij- Stedebouw- Herstel van de
plaats in de vorige staat - Gemachtigde
ambtenaar- Cassatieberoep in eigen naam
- Ontvankelijkheid.
Aangezien de gemachtigde ambtenaar
inzake ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het algemeen belang
en niet voor particuliere belangen en zijn
vordering zich integreert in de strafvordering, is het cassatieberoep ingesteld "in
eigen naam" of"namens het Vlaams Gewest"
door de gemachtigde ambtenaar tegen een
beslissing die het door hem verdedigde
openbaar belang schaadt, niet ontvankelijk.
204
27 februari 1996

22. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld- Strafvordering- Burgerlijke partij- Stedebouw- Herstel van
de plaats in de vorige staat - Gemachtigde ambtenaar- Cassatieberoep in naam
van het Vlaamse Gewest - Ontvankelijkheid.
Aangezien de gemachtigde ambtenaar
inzake ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het algemeen belang
en niet voor particuliere belangen en zijn
vordering zich integreert in de strafvordering, is het cassatieberoep ingesteld "in
eigen naam" of"namens het Vlaams Gewest"
door de gemachtigde ambtenaar tegen een
beslissing die het door hem verdedigde
openbaar belang schaadt, niet ontvankelijk.
204
27 februari 1996

23. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld- Strafvordering- Burgerlijke partij - Termijn.

-58De 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 voor alle partijen te lopen vanaf de
datum van de eindbeslissing. (Art. 416
Sv.)
26 juni 1996
650
Burgerlijke rechtsvordering
Openbaar ministerie
23. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan pf moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Openbaar ministerie.
Het openbaar ministerie is in de regel
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering. (Artt. 177 en 216
Sv.)
973
30 oktober 1996
Burgerlijke partij
24. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld Burgerlijke
rechtsvordering - Burgerlijke partij Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde
- Beslissing tegensprekelijk t.a.v. de vrijwillig tussengekomen partij - ~rzets
termijn niet verstreken - Ontvankelijkheid.
Wanneer een beslissing de beklaagde
bij verstek veroordeelt, en de vrijwillig
tussengekomen partij op tegenspraak geen
andere aansprakelijkheid oplegt dan die
welke aan de beklaagde wordt opgelegd, is
niet ontvankelijk t.a.v. de ene zoals t.a.v.
de andere het cassatieberoep van de burgerlijke partij ingesteld voordat de gewone
termijn van verzet verstreken is.
25juni 1996
641
25. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Gemeente College van burgemeester en schepenen Machtiging van de gemeenteraad niet voorgelegd - Ontvankelijkheid.
Is niet ontvankelijk, het cassatieberoep
ingesteld door het college van burgemeester en schepenen dat verklaart op te treden voor de gemeente als eiseres, wanneer
de machtiging van de gemeenteraad om in
naam van de gemeente cassatieberoep in

te stellen, niet regelmatig wordt voorgelegd. (Artt. 123, 8° en 9°, en 270 Gemeentewet.)
15 oktober 1996
925
Tussenkomende partij
26. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Geen
geding voor de feitenrechter aangegaan
tussen eiser en verweerder - Geen veroordeling van de ene partij ten voordele van
de andere - Gevolg.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep,
wanneer er tussen eiser en verweerder
geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en de ene partij niet is veroordeeld
ten voordele van de andere.
4 december 1996
1161
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING

Strafvordering
Duur, begin en einde
27. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde Op tegenspraak gewezen eindbeslissing - Laattijdig cassatieberoep - Gevolg.
Buiten het bij art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken beoogde geval en het
geval van overmacht is laattijdig en derhalve niet ontvankelijk het cassatieberoep dat in strafzaken tegen een eindbeslissing op tegenspraak is ingesteld na
het verstrijken van de termijn bepaald bij
art. 373 Sv.
21 maart 1996
232
28. - 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 voor alle partijen te lopen vanaf de
datum van de eindbeslissing. (Art. 416
Sv.)
26juni1996
650

-59Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
29. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing) - Beschikking tot
verwijzing naar de correctionele rechtbank - Niet ontvankelijk verklaard hager
beroep.
Het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen het niet definitief arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het hoger beroep
van de verdachte tegen een beschikking
van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk wanneer het arrest vaststelt dat de
verdachte voor de kamervan inbeschuldigingstelling noch een exceptie van onbevoegdheid noch een middel dat de strafvordering kan beeindigen, heeft opgeworpen.
(Artt. 416 en 539 Sv.)
26 juni 1996
646
30. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing) - Beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank Hoger beroep van de verdachte - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk voor de eindbeslissing is het cassatieberoep tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
houdende niet-ontvankelijkverklaring van
het hoger beroep van de verdachte tegen
de beschikking van de raadkamer die,
zonder over een bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen, de verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst. (Art. 416
Sv.)
17 september 1996
767
31. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing).
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
door de verdachte v66r de eindbeslissing
ingesteld tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat, zonder
uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst. (Art. 416 Sv.)
15 oktober 1996
926
32. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen
eindbeslissing)- Onderzoeksrechter-Beslog

- Verzoekschrift tot opheffing - Weigering - Voorziening - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening die
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen
een arrest dat, zonder uitspraak te doen
over een bevoegdheidsgeschil, het hoger
beroep niet ontvankelijk verklaart dat een
derde heeft ingesteld tegen de beslissing
van de onderzoeksrechter, die de opheffing weigert van het beslag op voorwerpen die in een door die derde gehuurde
kluis bewaard werden. (Art. 416 Sv.)
4 december 1996
1160
Eindbeslissing
33. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Eindbeslissing - Op tegenspraak gewezen - Duur van de termijn Laattijdig cassatieberoep - Gevolg.
Buiten het bij art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken beoogde geval en het
geval van overmacht is laattijdig en derhalve niet ontvankelijk het cassatieberoep dat in strafzaken tegen een eindbeslissing op tegenspraak is ingesteld na
het verstrijken van de termijn bepaald bij
art. 373 Sv.
21 maart 1996
232
34. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Eindbeslissing- Begrip- Artikel416 Sv.- Draagwijdte- Gevolg.
De regel van art. 416 Sv., volgens welke
beroep in cassatie enkel openstaat tegen
eindbeslissingen of beslissingen inzake
bevoegdheid, heeft een algemene strekking, in die zin dat hij voor alle vonnissen
en arresten en voor alle partijen geldt;
wat de arresten van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot regeling van
de procedure betreft, is hij van toepassing,
ongeacht de beginselen inzake het recht
van de partijen om hoger beroep in te
stellen tegen de beschikkingen van de
raadkamer. (Art. 416 Sv.)
26 juni 1996
650
Allerlei
35. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Allerlei.
Wanneer als onbevoegdheid van het hof
van assisen wordt aangevoerd dat ten
laste van de verdachte niet voldoende
bezwaren bestaan om hem naar dit hof te
verwijzen, maakt die aanvoering geen geschil
inzake bevoegdheid uit, in de zin van art.
416, tweede lid, Sv.
25juni 1996
643
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Burgerlijke rechtsvordering
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
36. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Burgerlijke rechtsvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Schade bestaande uit verscheidene elementen Vonnis dat slechts definitief uitspraak
doet over een schadebestanddeel.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een vonnis dat, zonder te beslissen
over een bevoegdheidsgeschil, definitief
uitspraak doet over een schadebestanddeel
en voor het overige 1 frank provisioneel
toekent, zelfs indien de eiser van zijn
cassatieberoep afstand heeft gedaan in
zoverre het betrekking heeft op de beslissing die hem veroordeelt om 1 frank provisioneel te betalen. (Art. 416 Sv.)
13 februari 1996
191
37. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Burgerlijke rechtsvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Gevolg Art. 416, Sv.
Wanneer de beslissing van het strafgerecht op de vordering van de getroffene,
burgerlijke partij, geen eindbeslissing is
in de zin van art. 416 Sv., is de beslissing
van dat rechtscollege op de vordering van
de in de rechten van de getroffene getreden verzekeraar dat evenmin en is derhalve het door de verzekeraar v66r de
eindbeslissing op de vordering naar de
getroffene ingestelde cassatieberoep niet
ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
28 mei 1996
502
38. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Burgerlijke rechtsvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Schade Verschillende bestanddelen - Afzonderlijke behandeling - Definitieve beslissing
over sommige bestanddelen.
De burgerlijke rechtsvordering voor de
strafrechter omvat alle bestanddelen van
de door de burgerlijke partij in dezelfde
hoedanigheid gevorderde schade, ongeacht de samenstelling ervan en de eventuele spreiding over onderscheiden rechtsinstanties; de beslissing waarbij alleen
over bepaalde bestanddelen van die schade
uitspraak wordt gedaan, is derhalve geen
eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv.,
waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan
worden ingesteld. (Art. 416 Sv.)
19 november 1996
1062

Eindbeslissing
39. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing Cassatieberoep van de burgerlijke partij
- Termijn.
Behoudens overmacht of door de wet
gestelde uitzonderingen, is de voorziening
van de burgerlijke partij tegen een voor
haar op tegenspraak gewezen eindarrest,
ingesteld na het verstrijken van de bij art.
373 Sv. bepaalde termijn, niet ontvankelijk. (Art. 373, derde lid, Sv.)
970
29 oktober 1996
40. - Strafzaken - Termijnen voor
cassatieberoep en betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing Cassatieberoep ingesteld na wettelijke termijn - Burgerlijke partij zonder woonplaats, gekozen woonplaats of verblijfplaats in Belgie - Verlenging van de
termijn.
De bij art. 55 Ger.W. voorziene verlenging van termijn ten aanzien van de partij
die in Belgie noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft,
is niet toepasselijk op de termijn waarover
de burgerlijke partij in een strafproces
beschikt om cassatieberoep in te stellen.
(Art. 373, derde lid, Sv., en art. 55
Ger.W.)
29 oktober 1996
970
Vormen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
41. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Burgerlijke partij - Akte van
betekening van de voorziening - Indiening ter griffie - Termijn.
Ret Hof slaat geen acht op de akte van
betekening van de voorziening van de
burgerlijke partij als die akte ter griffie
van het Hof werd ontvangen na het verstrijken van de termijn van twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de
algemene rol is ingeschreven. (Art. 420bis
Sv.)
6 februari 1996
148
42. - 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
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art. 38, § 1, Ger.W., dat andere materies
dan strafzaken regelt. (Artt. 37 en 38
Ger.W.)
11 september 1996
730
43. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging- Voorziening van de Belgische Staat
(minister van Financiiin, Bestuur van douane
en accijnzen) - Akte van betekening Neerlegging- Termijn - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening van
de Belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane en accijnzen)
als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige
invrijheidstellingvan de verdachte beveelt)
aan de verweerder neergelegd is ter griffie
van het Hof op de datum van de terechtzitting waarop de zaak werd vastgesteld,
dat is met miskenning van de door art.
420bis, eerste lid, Sv. voorgeschreven termijn van acht dagen voor de terechtzitting.
795
24 september 1996
44. - Strafzaken - Vormen - vvrm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Voorziening van de procureurgeneraal - Akte van betekening - Betekening aan de procureur des Konings Betekening ongedaan - Ontvankelijkheid.

Niet ontvankelijk is de voorziening van
de procureur-generaal als de betekening
ervan ongedaan is doordat ze werd gedaan
aan de procureur des Konings omdat de
verweerder "afgevoerd is van ambtswege", hoewel uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, blijkt dat zijn
verblijfplaats in het buitenland gekend is
of dat hij woonstkeuze gedaan heeft bij
zijn raadsman.(Art. 40, laatste lid, Ger.W.
en 418 Sv.)
24 september 1996
795
45. - Strafzaken - Vormen - vvrm
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 partij tegen wie het is gericht, wordt
betekend overeenkomstig de bepalingen
van artikel38, § 1, Ger.W., dat de betekeningen
in andere dan in strafzaken betreft. (Art.
38 Ger.W.)
3 december 1996
1153

Vorm en termijn voor memories en stukken
46. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn voor memories en stukken Memorie - Fax.
Het Hof slaat geen acht op de onregelmatig per fax ingediende memories, noch
op de memorie dieter griffie van het Hofis
ontvangen buiten de bij artikel 31, § 3,
eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn.
16 april 1996
321
47.- Strafzaken- Vormen- Vorm
en termijn voor memories en stukken Termijn voor een memorie - Memorie
neergelegd minder dan acht dagen voor de
terechtzitting - Memorie niet ontvankelijk, zelfs indien de negende en tiende dag
voor de terechtzitting een zondag en een
zaterdag zijn.
Niet ontvankelijk is de memorie die de
eiser tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken minder dan acht dagen v66r de
terechtzitting heeft neergelegd, zelfs zo de
negende en de tiende dag v66r de terechtzitting een zondag en een zaterdag zijn.
(Artt. 420bis en 644 Sv.)
23 juli 1996
681
48. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn voor memories en stukken Voorziening van de Belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane en
accijnzen)- Akte van betekening- Memorie - Neerlegging - Termijn - Ontvankelijkheid.
Het Hof slaat geen acht op de akte van
betekening van de voorziening die door de
Belgische Staat (Minister van Financien,
Bestuur van Douane enAccijnzen) is neergelegd ter griffie van het Hof op de datum
van de terechtzitting waarop de zaak werd
vastgesteld, dat is met miskenning van de
door artikel 420bis, eerste lid, Sv. voorgeschreven termijn van acht dagen voor de
terechtzitting, noch op de namens eiser
ingediende memorie die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft.
795
24 september 1996
49. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn voor memories en stukken Voorziening van het openbaar ministerie
- Vertraging bij de overzending van het
dossier - Gevolgen.
Het Hof slaat geen acht op een memorie
van het O.M., eiser tot cassatie, indien die
memorie te laat zou zijn ingediend als het
O.M. niet had verzuimd het dossier onverwijld aan de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie over te zenden na het
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te rekenen van de verklaring van voorziening. (Art. 424 Sv.)
11 december 1996
1190
Te voegen stukken (bij cassatieberoep of
memorie)
50. - Strafzaken - "\klrmen - 'le voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Memorie - Termijn. ·
Niet ontvankelijk is de memorie die de
eiser tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken minder dan acht vrije dagen
v66r de terechtzitting heeft ingediend, ook
al waren de negende en tiende dag v66r de
terechtzitting een zaterdag, een zondag of
een andere wettelijke feestdag. (Art. 420bis,
eerste lid, Sv.)
20 augustus 1996
691
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Strafvordering
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep
51. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering- Beslissing uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep- Op proefin vrijheid
gestelde gefnterneerde- Vordering van de
procureur des Konings tot wederopneming.
Cassatieberoep staat niet open tegen de
op grond van art. 20, tweede lid, Wet
Bescherming Maatschappij genomen vordering van de procureur des Konings tot
wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde gei:nterneerde.
245
2 april 1996

52. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering- Beslissing uit haar aard niet vatbaar
voor cassatieberoep - Eindbeslissing Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheidPrejudiciele vraag - Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van Cassatie Grenzen - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
De vraag of "de artikelen 416 en 539
van het Wetboek van Strafvordering de
regels (schenden) die zijn vastgesteld bij
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
zoverre zij de verdachte die een kwestie
opwerpt - andere dan een exceptie van
onbevoegdheid- die van aard is om daadwerkelijk een einde te maken aan de strafvordering, en die door de kamer van
inbeschuldigingstelling wordt afgewezen,
niet toelaten om na deze beslissing van de

Kamer van lnbeschuldigingstelling binnen 15 dagen een voorziening in cassatie
aan te tekenen, terwijl de verdachte die
een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen die door de Kamer van lnbeschuldigingstelling werd afgewezen, wel binnen de 15 dagen na het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie kan aantekenen" is
geen vraag die een onderscheid betreft
tussen personen ofpartijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand
bevinden, maar wel tussen personen in
dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten,
die zich in verschillende rechtstoestanden
bevinden die zonder onderscheid voor alle
partijen gelden en dus geen vraag die
onder toepassing valt van artikel 26 van
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof, zodat ze door het Hof
niet dient te worden gesteld. (Artt. 10 en
11 Gw. 1994; art. 26, § 1, 3°, en § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof; art. 416
Sw.)
1001
5 november 1996
53. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep -- Strafuordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep - Onderzoeksgerecht - Opschorting - Afwijzing Verwijzing - Aard van de beslissing Gevolg.
Doordat de beslissing, waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak
van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst,
de tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen
deze beslissing niet ontvankelijk. (Art.
416 Sv.)
5 november 1996
1009
54. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafuordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep -Kamer van
inbeschuldigingstelling - Opschorting Afwijzing- Verwijzing- Hoger beroepNiet ontvankelijk - Aard van de beslissing - Gevolg.
Doordat de beslissing, waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling het hoger beroep
van een verdachte tegen een beslissing
van de raadkamer, die het verzoek van de
verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst, niet ontvankelijk verklaart, de
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tegen de verdachte ingestelde strafVordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing
en is de voorziening tegen deze beslissing
niet ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
1009
5 november 1996
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
55. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Op dezelfde dag
ingestelde cassatieberoepen.
Wanneer een verdachte of een beklaagde
dezelfde dag twee cassatieberoepen instelt
tegen een en hetzelfde arrest van het hof
van beroep en het tijdstip van de verklaring van voorziening niet is opgegeven in
de akten die de verklaring vaststellen,
wordt het cassatieberoep waarvan melding gemaakt is in het laatst opgemaakte
uittreksel uit de minuten van de griffie
van het hof van beroep, geacht na het
andere te zijn ingesteld en is het derhalve
in de regel niet ontvankelijk; dat is het
geval, zelfs als het tweede uittreksel van
de minuten van de griffie van het hofvan
beroep de overschrijving in het daartoe
bestemde register van het hof van beroep
vaststelt van een verklaring van voorziening die de beklaagde eiser, gedetineerde,
ter griffie van de gevangenis heeft gedaan.
11 september 1996
733
56. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Cassatieberoep
na cassatieberoep uitgesloten - Uitzonderingen.
In strafzaken kan een partij, behalve in
het bij art. 40, vierde lid, Taalwet in
Gerechtszaken bepaalde geval, in het geval
van regelmatige afstand en in het geval
waarin tegen een arrest tot verwijzing
naar het hof van assisen nog cassatieberoep openstaat na het veroordelend arrest,
zich geen tweede maal in cassatie voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs al zou
het tweede cassatieberoep ingesteld zijn
v66r de verwerping van het eerste. (Art.
438 Sv.)
11 september 1996
733
Allerlei
57. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen Veroordelend arrest - Draagwijdte van
het cassatieberoep - Onderzoek voor het
hof van assisen - Rechtspleging voor het
hof van assisen.
·

De beschuldigde die zich in cassatie
heeft voorzien tegen de door een hof van
assisen tegen hem uitgesproken veroordeling, kan tot staving van dat cassatieberoep middelen aanvoeren waarin het
voor het hof van assisen gedane onderzoek en de voor dat hof gevoerde rechtsplegingworden bekritiseerd. (Art. 408 Sv.)
322
17 april 1996
58. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen Veroordelend arrest - Draagwijdte van
het cassatieberoep - Tussenarrest.
De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het veroordelend
arrest dat een hof van assisen tegen hem
heeft uitgesproken, kan zich enkel beroepen op de onwettigheid van een tussenarrest, in zoverre het eindarrest door die
onwettigheid kan worden aangetast. (Art.
408 Sv.)
17 april 1996
322
AFSTAND

Burgerlijke rechtsvordering
59. - Strafzaken-Afstand-Burgerlijke rechtsvordering- Schade bestaande
uit verscheidene elementen - Vonnis dat
slechts definitief uitspraak doet over een
schadebestanddeel - Afstand in zoverre
het cassatieberoep gericht is tegen de niet
definitieve beslissing.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een vonnis dat, zonder te beslissen
over een bevoegdheidsgeschil, definitief
uitspraak doet over een schadebestanddeel
en voor het overige 1 frank provisioneel
toekent, zelfs indien de eiser van zijn
cassatieberoep afstand heeft gedaan in
zoverre het betrekking heeft op de beslissing die hem veroordeelt om 1 frank provisioneel te betalen. (Art. 416 Sv.)
191
13 februari 1996
60. - Strafzaken- Afstand- Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door
dwaling is aangetast - Gevolg.
Wanneer een partij cassatieberoep heeft
ingesteld en van haar voorziening afstand
doet zonder te berusten, op grond dat de
beslissing waartegen cassatieberoep werd
ingesteld geen eindbeslissing in de zin
van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen
akte van die afstand, als het oordeelt dat
de bestreden beslissing een eindbeslissing
is. (Art. 416 Sv.)
1 oktober 1996
834

64ALLERLEI

61. - Strafzaken - Aller lei - Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling - Verzoekschrift - Kamer van
inbeschuldigingstelling- Arrest- Afwijzing van het verzoek -Arrest van het Hof
- Vernietiging - Arrest op verwijzing Termijn.
Wanneer, op het cassatieberoep tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afwijzend beslist over
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling op grond van artikel 27, § 1, 4",
Voorlopige Hechteniswet, een cassatiearrest met verwijzing wordt uitgesproken,
doet de kamer van inbeschuldigingstelling waarnaar de zaak is verwezen uitspraak binnen de vijftien dagen van het
arrest van het Hof, terwijl de betrokkene
in hechtenis blijft. (Art. 31, § 4, eerste lid,
Voorlopige Hechteniswet.)
10 december 1996
1188

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

Eisers en verweerders
62. - Belastingzaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep han of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Gemeentebelasting- Beslissing van de
Bestendige Deputatie - Geen cassatieberoep tegen de provincie - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen een arrest van
een hof van beroep waarbij uitspraak is
gedaan over het beroep tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake
gemeentebelastingen hoeft niet tegen de
provincie te worden gericht, zelfs als het
hof van beroep ten onrechte van oordeel
was dat de bestendige deputatie partij
was in de zaak. (Art. 1084 Ger.W.)
12 september 1996
745
VORMEN

Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
63. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
van het cassatieberoep en vermeldingen Inkomstenbelastingen- VerzoekschriftNeerleggen ter griffie van het Hof van
Cassatie - Gevolgen.
Niet ontvankelijk inzake inkomstenbelastingen is het cassatieberoep ingesteld
bij een verzoekschrift dat niet ter griffie
van het hof van beroep maar ter griffie

van het Hof van Cassatie werd ingediend.
(Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992.)
1169
5 december 1996
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
64. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging- Neerlegging door een gerechtsdeurwaarder zonder volmacht - Ontvankelijkheid.
De gerechtsdeurwaarder die, in belastingzaken, op verzoek van de advocaat van
een partij een verzoekschrift in cassatie
neerlegt ter griffie van het Hof van Cassatie hoeft geen volmacht te hebben. (Art.
516, derde lid, Ger.W.)
12 september 1996
745
65. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging- Gemeentebelastingen- Beslissing
van de bestendige deputatie.
Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad inzake gemeentebelastingen uitspraak
doet, moet op straffe van verval worden
ingesteld door afgifte, ter griffie van de
provincie, van een tot het Hofvan Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van de
betekening, binnen drie maanden te rekenen vanaf de door de provinciegriffier bij
een ter post aangetekende brief verrichte
kennisgeving van de beslissing van de
bestendige deputatie. (Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986.)
13 december 1996
1218
Vorm en termijn voor memories en stukken
66. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
en termijn voor memories en stukken Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Inkomstenbelastingen - Memorie van antwoord Brief.
Art. 389, eerste lid, van het W.I.B. (1992),
dat door art. 2 van het W.I.G.B. toepasselijk wordt gemaakt op de met de inkomsten gelijkgestelde belastingen, bepaalt
dat de memorie van antwoord van verweerder in cassatie op de griffie van het
Hof van cassatie moet worden afgegeven;
die wetsbepaling wordt niet nageleefd door
de verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft
maar ze per brief naar die griffie verstuurt. [Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992);
art. 2. W.I.G.B.]
5 september 1996
714

65Allerlei
67. - Belastingzaken- Vormen-Allerlei- Memarie van wederantwaard- Geen
grand van niet-antvankelijkheid tegen de
vaarziening - Ontvankelijkheid.
Buiten het geval dat de verweerder in
cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid
tegen de voorziening heeft opgeworpen,
biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie
yan een :;trrest va~ het hofvan beroep dat
m ~elastmgzaken IS gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op de door die
verweerder neergelegde memarie van antwoord.
12 december 1996
1215

TIJCHTZAKEN
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING

68. - Tuchtzaken- Termijnen van cassatieberoep en betekening - Cassatieberoep door de advocaat - Termijn.
De termijn van een maand binnen dewelke
de advocaat de beslissing van de tuchtraad van beroep aan het Hofvan Cassatie
kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een
aanvang vanaf de kennisgeving per aangetekende brief: deze kennisgeving geschiedt
op de datum van de toezending van de
beslissing bij ter post aangetekende brief.
(Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid,
Ger.W.)
11 oktober 1996
917
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

69. - Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar vaor cassatieberoep- Orde vanArchitecten - Tuchtstraf uitgesproken door de
raad van beroep - Cassatieberaep Opschortende kracht - Overlijden van de
architect.
Wanneer tijdens het cassatiegeding de
architect overlijdt tegen wie de raad van
beroep van de Orde van Architecten een
tuchtstraf heeft uitgesproken, heeft het
cassatieberoep tegen die beslissing geen
bestaansreden meer. (Art. 41 Architectenwet.)
25 januari 1996
119

CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Belang
Feitelijke grondslag
Nieuw middel

Onduidelijk middel
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Vereiste vermeldingen
Allerlei
STRAFZAKEN

Algemeen
Belang
Feitelijke grondslag
Nieuw middel
Verband met bestreden beslissing
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Vereiste vermeldingen
BELASTINGZAKEN

Nieuw middel
Onduidelijk middel
Vereiste vermeldingen
Te voegen stukken
TUCHTZAKEN

Belang

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-antvankelijkheid Middel - Onafscheidbare onderzaekingen.
Niet aanneembaar is de tegen een middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, waarvan het onderzoek onafscheidbaar is van het onderzoek van dat
middel.
760
16 september 1996
2. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-antvankelijkheid opgeworpen en afgeleid uit gebrek aan belang Beslissing naar recht verantwoord door
niet bekritiseerde vaststellingen- Bevoegdheid van het Hof - Ambtshalve vervanging rechtsgrond - Voarwaarden - Beperking - Gevolg.
Een grond van niet-ontvankelijkheid
wegens gebrek aan belang kan niet worden aangenomen wanneer daarin wordt
aangevoerd dat op grond van niet bekritiseerde vaststellingen van het arrest, het
Hof ambtshalve een rechtsgrond kan aangeven die de beslissing naar recht verantwoordt nu het Hof niet bevoegd is om een
niet bekritiseerde rechtsgrond die de beslissing draagt, door een andere te vervangen.
21 oktober 1996
939
3. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-antvankelijkheid - Middelen- Onafscheidbaar onderzoek- Gevolg.

-66De grond van niet-ontvankelijkheid die
tegen een van de ter staving van de voorziening aangevoerde middelen opgeworpen is, kan niet worden aangenomen wanneer
het onderzoek ervan onafscheidbaar is
van het onderzoek van de middelen.
1051
18 november 1996
BELANG

4. - Burgerlijke zaken - Belang Bestreden beslissing -Dictum - Grandslag - Redenen - Kritiek - Kritiek slaat
niet op de redenen - Ontvankelijkheid.
In burgerlijke zaken is, wegens gebrek
aan belang, niet ontvankelijk het middel
dat niet opkomt tegen de redenen die de
grondslag van het dictum van de bestreden beslissing vormen.
20 mei 1996
468
5. - Burgerlijke zaken
Belang Voorbehoud in conclusie aan de rechter
gevraagd- Conclusie beantwoord- Akte
niet uitdrukkelijk verleend - Gemis aan
be lang.
Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang voor eiser, is het middel waarbij
aan het bestreden arrest verweten wordt,
hoewel het overweegt dat het rekening
houdt met alle elementen "ook met die
welke (eiser) in zijn conclusie voor het hof
opnieuw in herinnering brengt" en het
door hem gevraagde voorbehoud (dus) blijkt
uit een regelmatig ter terechtzitting genamen conclusie, hem van dit voorbehoud
niet uitdrukkelijk akte te hebben verleend. (Art. 1138, 3°, Ger.W.)
6juni1996
560
6. - Burgerlijke zaken - Belang Vordering tot nietigverklaring van een be roepen beslissing- Middel dat opkomt tegen
de nietigverklaring op grand van een ambtshalve reden - Ontvankelijkheid
Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang van de eiser, is het middel dat
opkomt tegen de nietigverklaring op grond
van een door de rechter ambtshalve ingeroepen reden, wanneer de eiser zelf de
nietigverklaring van de beroepen beslissing heeft gevorderd.
561
6 juni 1996
7. - Burgerlijke zaken
Belang Grand van niet-ontvankelijkheid- Gemis
aan belang - Gemis aan belang omdat
het Hof bevoegd is om zich op een andere
rechtsgrond te baseren - Rechtsgrond Begrip.
De tegen een middel aangevoerde grond
van niet-ontvankelijkheid volgens welke
dat middel geen belang heeft omdat het

Hof bevoegd is om de door dat middel
bekritiseerde grond te vervangen door een
rechtsgrond die het beschikkende gedeelte
verantwoordt, kan niet worden aangenomen, wanneer verweerder door die grond
van niet-ontvankelijkheid het Hof niet
verzoekt om een rechtsgrond in de plaats
te stellen van de bekritiseerde overweging, maar om deze terzijde te schuiven
en vervolgens zijn eigen feitelijke beoordeling in de plaats te stellen van die van
de feitenrechter.
979
31 oktober 1996
8. - Burgerlijke zaken - Belang Bestreden beslissing - Bekritiseerde redenen - Andere redenen - Beschikkend
gedeelte naar recht verantwoord- Gevolg.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
is het middel dat in een onderdeel kritiek
uitoefent op bepaalde redenen van de bestreden beslissing, terwijl het beschikkende
gedeelte naar recht verantwoord is door
andere redenen die in een ander onderdee! van het middel tevergeefs bekritiseerd worden.
18 november 1996
1060
FEITELIJKE GRONDSLAG

9. - Burgerlijke zaken- Feitelijke grandslag - Middel gegrond op een verschrijving in de bestreden beslissing.
Een verschrijving in het beschikkend
gedeelte van een rechterlijke beslissing
kan als zodanig geen aanleiding geven tot
cassatie. (Art. 794 Ger.W.)
818
30 september 1996
NIEUW MIDDEL

10. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Begrip - Exceptie van nietontvankelijkheid - Gevolg.
Niet nieuw is het tot staving van een
voorziening aangevoerd middel met beroep
op schending van een wettelijke bepaling
die de essentiele belangen van de Staat
betreft en derhalve van openbare orde is.
529
3 juni 1996
11. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Gegrondheid van het middel Rechtsregel van openbare orde - Dwingende rechtsregel- Vereiste feitelijke gegevens - Geen vaststelling - Gevolg.
Niet ontvankelijk is het middel dat aan
de feitenrechter niet voorgelegd is of waarover deze op eigen initiatief niet heeft
beslist, ook al is het gegrond op wettelijke
bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de algemene orde raken of dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens

-67die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden
beslissing of uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan.
16 september 1996
757
12. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Wijze van publicatie van een koninklijk besluit - Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel gegrond op de vraag of een
koninklijk besluit belang heeft voor de
meerderheid der burgers en aldus integraal dient te worden gepubliceerd.
29 november 1996
1119
13. - Burgerlijke zaken -Nieuw middel - Bepaling van openbare orde Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak - Ontvankelijkheid.
Het verbod voor de rechter om kennis te
nemen van een zaak waarvan hij vroeger
bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk ambt kennis heeft genomen, bepaald
bij art. 292, tweede lid, van het Ger.W.,
kan in de regel voor het eerst in cassatie
worden opgeworpen. (Art. 292, tweede lid,
Ger.W.)
29 november 1996
1124
ONDUIDELIJK MIDDEL

14. - Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat aanvoert dat de bestreden beslissing
onvoldoende antwoordt op eisers verweer
zonder aan te geven hoe daaruit een schending van art. 97 Gw. (1831) voortvloeit.
(Thans art. 149 Gw.)
30 mei 1996
519
15. - Burgerlijke zaken
Onduidelijk middel - Geschonden wetsbepaling
- Wet 8 aug. 1980 tot hervorming der
instellingen- Artikel 6, § 1, X- Onderverdeling - Geen aanwijzing.
Het middel dat het arrest verwijt dat
het artikel6, § 1, X, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen niet toepast, maar de onderverdeling van het voornoemde artikel dat
op het geschil van toepassing is, niet preciseert, is onduidelijk.
14juni 1996
594
16. - Burgerlijke zaken
Onduidelijk middel.
Het middel dat, in twee van zijn onderdelen, om een en dezelfde reden aanvoert
dat de bestreden beslissing tegelijkertijd
onduidelijk, dubbelzinnig en tegenstrijdig

is, terwijl een van deze onderdelen voor
het overige opkomt tegen de beoordeling
in feite door de rechter, is niet ontvankelijk.
25 oktober 1996
966
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER

17. - Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
Het middel dat, in twee van zijn onderdelen, om een en dezelfde reden aanvoert
dat de bestreden beslissing tegelijkertijd
onduidelijk, dubbelzinnig en tegenstrijdig
is, terwijl een van deze onderdelen voor
het overige opkomt tegen de beoordeling
in feite door de rechter, is niet ontvankelijk.
25 oktober 1996
966
VEREISTE VERMELDINGEN

18. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen - Geschonden wets bepalingSchending die leidt tot vernietiging van
het beschikkende gedeelte.
Aan artikel1080 Ger.W. voldoet, in zoverre
dit de vermelding in de voorziening voorschrijft van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, het
middel afgeleid uit een schending van een
wettelijke bepaling welke, zo het middel
gegrond is, kan leiden tot vernietiging van
het bestreden arrest.
15 januari 1996
61
19. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen- Gewijzigde algemeen verbindend verklaarde C.A. 0.
Het middel dat schending aanvoert van
een artikel van een algemeen verbindend
verklaarde C.A.O. waarvan de tekst door
een latere algemeen verbindend verklaarde C.A.O. is gewijzigd, verwijst naar
dat artikel zoals het is gewijzigd; derhalve
kan niet worden aangenomen de tegen
een middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid die hierin bestaat dat
dit uit een gewijzigd artikel van een algemeen verbindend verklaarde C.A.O. afgeleide middel geen melding maakt van de
wijzigende C.A.O. (Art. 1080 Ger.W.)
29 april 1996
377
20. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen - Bewijskracht van de akten
- Vreemde wet.
Wanneer een cassatiemiddel de bestreden beslissing verwijt dat ze aan een akte
een draagwijdte geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, omdat die,
volgens het middel, moeten worden uitgelegd in het licht van de bepalingen van

-68
een vreemde wet, levert de aldus aangeklaagde onwettigheid geen schending op
van de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W. (Art.
1080 Ger.W.)
13 mei 1996
431

Een cassatiemiddel is niet ontvankelijk
in zoverre, na een cassatiearrest, de beslissing van de aangewezen rechter met dat
arrest overeenstemt. (Art. 1080 Ger.W.)
18 april 1996
326

21. - Burgerlijke zaken - \kreiste vermeldingen - Schending van het vreemde
recht - Zai"rees recht - Nieuwe Zai"rese
wet - Onmiddellijke toepassing - Regel
van Zai"rees recht - Precisering.
Wanneer een cassatiemiddel de schending van een vreemd recht aanvoert, zoals
de regel van Za!rees recht volgens welke
de nieuwe Za!rese wet onmiddellijk toepassing vindt, dient het hetzij de buitenlandse wetsbepaling, hetzij de overeenkomstige rechtsbron te vermelden. (Art.
1080 Ger.W.)
13 mei 1996
431

25. - Burgerlijke zaken - Allerlei Onregelmatige samenstelling rechtsmacht
- Nietige beslissing - Grand van nietontvankelijkheid- Dekking nietigheidVoorwaarden.
Ontvankelijk is het middel dat de nietigheid aanvoert van een arrest wegens
onregelmatige samenstelling van een
Arbeidshof; de excepties van nietigheid
bepaald in de artikelen 860 tot 864 Ger.W.
zijn enkel toepasselijk op de vormen en
proceshandelingen en niet op vonnissen
en arresten, buiten de te dezen niet dienende gevallen die uitdrukkelijk in die
bepalingen worden omschreven.
23 december 1996
1250

22. - Burgerlijke zaken- \kreiste vermeldingen - Bestrijding van de uitlegging van een akte van reglementaire aard
- Vermelding van de geschonden wetsbepalingen - Vermelding van de artikelen
1319, 1320 en 1322 B. W. - Ontvankelijkheid.
De omstandigheid dat een wet, in de zin
van art. 608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd, kan geen miskenning opleveren van
de bewijskracht van die wet, in de zin van
de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; niet
ontvankelijk is derhalve het middel dat,
ter bestrijding van de uitlegging in burgerlijke zaken van een akte van reglementaire aard, enkel die artikelen van het
B.W. opgeeft. (Art. 608 Ger.W.; artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
29 november 1996
1119
ALLERLEI

23. - Burgerlijke zaken - Allerlei Feitenrechter- Arbitragehof- Weigering
een prejudiciele vraag te stellen - Beslissing waartegen kritiek is gericht- Beslissing als gevolg van die weigering - Beslissing waartegen geen kritiek is gericht
- Gevolg.
Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken
is het middel dat alleen opkomt tegen de
beslissing, waarbij de feitenrechter weigert een prejudiciele vraag te stellen aan
het Arbitragehof, maar dat niet is gericht
tegen de beslissing van die rechter, die het
gevolg is van die weigering. (Art. 29, § 2,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
12 januari 1996
44
24. - Burgerlijke zaken - Allerlei Beslissing van de aangewezen rechter die
overeenstemt met het cassatiearrest.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

26. - Strafzaken - Algemeen - Aard
van het cassatiemiddel- Middel- Begrip.
In strafzaken vormt de toelichting die
eiser in cassatie in zijn memorie heeft
verstrekt bij de middelen, een geheel met
die middelen. (Art. 420 bis Sv.) (Impliciet.)
24 januari 1996
101
27. - Strafzaken - Algemeen - Middel - Begrip.
De verwijzing "naar de motivering in de
voor het hofvan beroep toegelichte conclusie (. .. )"is geen cassatiemiddel.
17 april 1996
325
28. - Strafzaken-Algemeen-Beoordeling - Onderzoek - Twee bestreden
beslissingen - Voeging.
Wanneer een verdachte zich bij onderscheiden akten in cassatie voorzien heeft
tegen twee arresten en in een zaak een
middel aanvoert waarvan de beoordeling
het onderzoek van beide arresten vereist,
dienen, met het oog op een goede rechtsbedeling, beide zaken te worden samengevoegd.
701
3 september 1996
BELANG

29. - Strafzaken - Belang - Strafvordering- Cassatieberoep van de beklaagde
- \krschillende misdrijven - Veroordeling tot een enkele straf- Middel gericht
tegen die beslissing.
De beklaagde die tot een enkele straf
veroordeeld is, kan, bij gebrek aan belang,

~~~--

- L': .__ '__

-69geen middel aanvoeren ten betoge dat de
feitenrechter meer dan een strafhad moeten uitspreken.
28 februari 1996
206
30. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verzwarende omstandigheid
- Straf- Straf naar recht verantwoord
zonder de verzwarende omstandigheid Middel dat de verzwarende omstandigheid bekritiseert - Ontvankelijkheid.
Wanneer wegens een misdrijf met een
verzwarende omstandigheid een straf is
opgelegd, is niet ontvankelijk het middel
dat enkel op de verzwarende omstandigheid betrekking heeft, als de veroordeling
naar recht verantwoord blijft door het
misdrijf zonder de verzwarende omstandigheid. (Artt. 411 en 414 Sv.)
2 oktober 1996
837
FEITELIJKE GRONDSLAG

31. - Strafzaken - Feitelijke grandslag - Hof van assisen - Partijdigheid
van een jurylid - Vaststelling.
Het cassatiemiddel waarin de partijdigheid van een jurylid wordt aangevoerd,
kan niet gegrond worden bevonden, wanneer de feiten waarop die bewering berust
niet zijn vastgesteld in de processenverbaal van de zittingen van het hof van
assisen noch in enig ander stuk van de
zaak en het hof van assisen, bij ontstentenis van enige betwisting daaromtrent,
over dat punt geen uitspraak hoefde te
do en.
706
4 september 1996
NIEUW MIDDEL

32. - Strafzaken - Nieuw middel Hof van assisen - Middel dat kritiek
oefent op de samenstelling van de jury.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het cassatiemiddel, dat de samenstelling
van de assisenjury bekritiseert, terwijl
eiser de gelegenheid heeft gehad gezworenen te wraken en niet blijkt dat hij die
samenstelling voor het hof van assisen
heeft bekritiseerd.
10 januari 1996
43
33. - Strafzaken - Nieuw middel Miskenning van het recht van verdediging
- Ontvankelijkheid.
In geval van hoger beroep tegen de
beschikking die het bevel tot aanhouding
handhaaft, is het door de griffier aan de
raadsman van de verdachte te geven bericht
van dag, plaats en uur van verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; het verzuim ervan kan slechts tot

nietigheid leiden als daardoor het recht
van verdediging wordt miskend; niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat
eisers recht van verdediging is miskend
doordat hem de bijstand van een raadsman werd ontzegd nu deze niet van de
terechtzitting op de hoogte werd gebracht,
wanneer de verdachte door de appelrechters in zijn verweermiddelen is gehoord
en het niet blijkt dat hij heeft aangevoerd
dat zijn recht van verdediging is miskend.
(Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
2 april 1996
245
34. - Strafzaken - Nieuw middel Redelijke termijn- Overschrijding- Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel ten betoge dat de termijn van
de rechtspleging de in art. 5.3 E.V.R.M.
bedoelde redelijke termijn heeft overschreden, wanneer dat middel voor de eerste
maal voor het Hof van Cassatie wordt
aangevoerd. (Art. 5.3 E.V.R.M.)
11 september 1996
737
35. - Strafzaken - Nieuw middel Redelijke termijn- Overschrijding- Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het middel ten betoge dat de duur van de
rechtspleging de in art. 5.3 E.V.R.M. bedoelde
redelijke termijn heeft overschreden, wanneer dat middel voor de eerste maal voor
het Hof van Cassatie wordt aangevoerd.
(Art. 5.3 E.V.R.M.)
2 oktober 1996
839
VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

36. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Bestreden beslissing Hof van assisen - Veroordelend arrest Draagwijdte van het cassatieberoep- Onderzoek voor het hof van assisen - Rechtspleging voor het hof van assisen.
De beschuldigde die zich in cassatie
heeft voorzien tegen de door een hof van
assisen tegen hem uitgesproken veroordeling, kan tot staving van dat cassatieberoep middelen aanvoeren waarin het
voor het hof van assisen gedane onderzoek en de voor dat hof gevoerde rechtspleging worden bekritiseerd. (Art. 408 Sv.)
17 april 1996
322

37. - Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Hof van assisen- Cassatieberoep tegen het veroordelend arrest Middel dat betrekking heeft op het verwijzend arrest.

-70Niet ontvankelijk is het middel m.b.t.
een arrest tot verwijzing van een zaak
naar het hof van assisen, wanneer het
cassatieberoep enkel tegen het veroordelend arrest is ingesteld.
4 september 1996
706
38. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband
met de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat geen
betrekking heeft op de bestreden beslissing.
10 september 1996
727
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER

39. - Strafzaken- Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Rechtbanken
- Aanhangigmaking - Akte van aanhangigmaking - Draagwijdte - Feitelijke beoordeling - Gevolg - Middel Ontvankelijkheid.
In strafzaken is niet ontvankelijk het
middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de draagwijdte van
de akte van aanhangigmaking, als die
beoordeling door het vonnisgerecht de perken van het aan de tegenspraak der partijen onderworpen geschil niet te buiten
gaat.
5 juni 1996
547
VEREISTE VERMELDINGEN

40. - Strafzaken- Vereiste vermeldingen - Voorlopige hechtenis - Beslissing
van het onderzoeksgerecht - Middel
afgeleid uit de schending van artikel 149
Gw.
Artikel 149 Gw. is niet van toepassing
op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen inzake voorlopige hechtenis. (Art.
149 Gw. 1994.)
9 oktober 1996
905
41. - Stra{zaken- Vereiste vermeldingen - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verwijzing naar de middelen
van een medeverdachte - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk zijn de middelen die
hetzij niet aangeven in welk opzicht het
arrest de opgesomde wettelijke bepalingen schendt, hetzij verwijzen naar de
middelen, die door een medeverdachte
zijn aangevoerd tegen het arrest dat zijn
eigen voorlopige hechtenis handhaaft,
zonder aan te geven in welk opzicht de
door die andere verdachte aangevoerde

onwettigheden de bestreden beslissing
aantasten. (Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
9 oktober 1996
905

BELASTINGZAKEN
NIEUW MIDDEL

42. - Belastingzaken- Nieuw middel
- Aanvoering dat het recht van verdediging is geschonden doordat de advocaat
van een partij niet werd verwittigd Ontvankelijkheid.
Het middel ten betoge dat het recht van
verdediging van de verzoekende partij is
miskend doordat haar advocaat niet werd
verwittigd van de datum van de openbare
terechtzitting van de bestendige deputatie, kan niet voor het eerst voor het Hof
worden aangevoerd.
6 december 1996
1180
ONDUIDELIJK MIDDEL

43. - Belastingzaken - Onduidelijk
middel - Begrip.
Niet ontvankelijk is het middel dat de
vereiste klaarheid en nauwkeurigheid mist
om, zonder gevaar voor vergissing en onvolledigheid, met zekerheid de beweerde
wetsschendingen duidelijk van elkaar te
onderscheiden en de juiste draagwijdte en
omvang van de aangevoerde grieven te
bepalen.
11 oktober 1996
916
VEREISTE VERMELDINGEN

44. - Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - 1bepasselijke wetsbepalingen.
Niet ontvankelijk is het middel dat de
schending van bepalingen van het W.I.B.
1992 aanvoert, terwijl enkel deze van het
W.I.B. 1964 toepasselijk zijn op het geschil.
(Art. 289 W.I.B. 1964.)
5 december 1996
1169
TE VOEGEN STUKKEN

45. - Belastingzaken- Te voegen stukken - Algemene begrippen - Bewijskracht van stukken waaruit de bekendmaking
van een gemeentereglement blijkt.
Niet ontvankelijk is het middel gegrond
op de miskenning van de bewijskracht
van de stukken waaruit de bekendmaking
van het gemeentereglement blijkt wanneer die stukken niet aan het Hof zijn
overgelegd en de bestreden beslissing de
inhoud ervan niet weergeeft.
6 december 1996
1180
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TUCHTZAKEN

verplichting werkgever t.o.v. werknemer
en syndicale afvaardiging - 1krzet van
werknemer - Gevolg.

46. - Tuchtzaken - Belang - Orde
van Apothekers - Verschillende telastleggingen - Een straf- Middel met betrekking tot een telastlegging - Ontvankelijkheid.
Wanneer de raad van beroep van de
Orde van Apothekers we gens twee tekortkomingen aan de beroepsplichten een
enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de
cassatiemiddelen die enkel betrekking
hebben op een van die tekortkomingen
niet ontvankelijk, daar de straf naar
recht verantwoord blijft door de schuldigverklaring aan de andere tenlastelegging.
114
25 januari 1996

De werkgever die het voornemen heeft
een werknemer te ontslaan in een geval
als bedoeld in art. 4, b, 2e lid, 3°, van de in
het Paritair Comite voor het verzekeringswezen gesloten en bij K.B. van 30 maart
1988 algemeen verbindend verklaarde
C.A.O. van 9 nov. 1987 betreffende de
vastheid van betrekking, is vrijgesteld van
de verplichting de syndicale afvaardiging dienaangaande in te lichten, wanneer de werknemer zich schriftelijk heeft
verzet tegen het verstrekken van inlichtingen aan de syndicale afvaardiging. (Art.
4, b, tweede lid, 3°, C.A.O. 9 nov. 1987,
Par. Comm. Verzekeringswezen - Vastheid van betrekking, bij K.B. 30 maart
1988.)
377
29 april 1996

BELANG

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN·
KOMST
1. - K.B. tot algemeen verbindendverklaring -Thepassing- Arbeidsvoorwaarden - Beroepsbekwaamheid werknemers
- Alleenbeoordelingsrecht werkgever
- Betwisting - Bevoegdheid van de
rechter.
De arbeidsgerechten zijn bevoegd om,
op vordering van de werknemer de wettigheid te toetsen van het beoordelingsrecht
van de werkgever zoals dat is vastgelegd
bij art. 11 van de in het paritair comite
voor het bouwbedrijf gesloten en bij K.B. 3
april 1981 algemeen verbindend verklaarde C.A.O. betreffende de arbeidsvoorwaarden toepasselijk in de ondernemingen
die onder dat comite ressorteren. (Art.
578, 1• en 3·, Ger.W; art.11 C.A.O. 30juni
1980; K.B. 3 april1981, P.C. nr. 124 Bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden.)
318
15 april1996
2. - Algemeen verbindend verklaarde
C.A.O. -Normatieve bepalingen- Wet in
de zin van artikel 608 Ger. W
De normatieve bepalingen van een bij
koninklijk besluit verbindend verklaarde
C.A.O. zijn een wet in de zin van art. 608
Ger.W. (Art. 608 Ger.W.)
29 april 1996
377
3. - Uitlegging- Paritair Comite voor
verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - Ontslag - Redenen - Geen redenen van economise he oftechnische aardIndividuele handelwijze - Informatie

4. - Toepassingsgebied- Buurtspoorwegen.
Het personeel van de Nationale
Maatschappij van Buurtspoorwegen
viel niet onder toepassing van de in de
N ationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten of van de op
basis van de wet van 5 dec. 1968 ingestelde paritaire comites. [Art. 2, § 3.1, wet
5 dec. 1968; art. 1, eerste lid, B, wet 16
maart 1954.]
2 december 1996
1141

5. - Statuut van de vakbondsafvaardigingen - Toepassingsgebied Buurtspoorwegen.
Het personeel van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen viel niet
onder het toepassingsgebied van de in de
Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24
mei 1971 betreffende het statuut van de
syndicale afvaardiging van het personeel
der ondernemingen, en evenmin onder de
in het Paritair Comite voor het vervoer
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst
van 28 feb. 1977 betreffende het statuut
van de vakbondsafvaardigingen in de
vcrvoerondernemingen van openbare en
speciale autobusdiensten en autocardiensten, die algemeen verbindend werd
verklaard bij K.B. 16 nov. 1977. [Art. 2, §
3.1, C.A.O.-wet; art. 1, eerste lid, B., wet
van 16 maart 1954; artt. 1134 en 1165
B.W.; artt. 1, 2 en 17.C, C.A.O. 28 feb.
1977, verbindend verklaard bij K.B. 16
nov. 1977.]
2 december 1996
1141
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DADING
Douane en accijnzen - Begrip.
Wanneer de transactie, bedoeld in art.
263 Douane en Accijnzenwet, rechtmatig
is aangegaan, stelt zij een einde aan de
betwisting over de vraag of de belasting
verschuldigd is dan wel onrechtmatig werd
vastgesteld.
25 januari 1996
112

DAGVAARDING
1. - Strafzaken - Strafvordering Verwoording van de telastleggingen- Gebruik
van de term "inzonderheid" - Recht van
verdediging - Begrip.
Wanneer een minister, die in beschuldiging is gesteld en voor het Hof is gebracht
ingevolge een beslissing van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, kritiekheeft
op het gebruik van het bijwoord "inzonderheid" in de verwoording van de telastleggingen in de dagvaarding, gaat het Hof
na ofhet gebruik van die term de beschuldigde belet kennis te nemen van de door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
bij het Hof aanhangig gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in
ontkennend geval beslist het Hof dat het
gebruik van dat woord de aanhangigmaking
niet ongeldig maakt. (Art. 103 Gw. 1994.)
176
12 februari 1996
2. - Strafzaken - Strafvordering Minister beschuldigd - Feiten ten laste
gelegd aan anderejustitiabelen- Samenhang - Aanhangigmaking van de zaak
bij het Hof- Rechtstreekse dagvaarding
door de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie.
In de mate dat het Hof van Cassatie,
verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, andere
justitiabelen te berechten, kunnen deze
laatsten bij rechtstreekse dagvaardingvan
de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, voor elke misdaad of voor elk
wanbedrijfvoor het Hofvan Cassatie worden gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht. (Art.
103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.; art.
141 Ger.W.)
12 februari 1996
176
3. - Strafzaken- Vermelding van wat
de beklaagde wordt ten laste gelegd Recht van verdediging - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter.

De dagvaarding in strafzaken moet de
overtreden wetsbepaling niet aanwijzen;
het is voldoende dat de beklaagde met
genoegzame zekerheid weet wat hem ten
laste wordt gelegd en dat hij zijn verdediging kan voordragen, wat door de feitenrechter op onaantastbare wijze wordt beoordeeld. (Artt. 145 en 182 Sv.)
192
13 februari 1996
4. - Strafzaken - Tenlastelegging Aanwijzing van de overtreden wetsbepaling.
De dagvaarding in strafzaken moet de
overtreden wetsbepaling niet aanwijzen;
het is voldoende dat de beklaagde met
genoegzame zekerheid weet wat hem ten
laste wordt gelegd en dat hij zijn verdediging kan voordragen, wat door de feitenrechter op onaantastbare wijze wordt beoordeeld. (Artt. 145 en 182 Sv.)
192
13 februari 1996
5. - Strafzaken- Onderscheiden dagvaardingen - Zelfde terechtzitting Gerechtskosten - Tarief in strafzaken Beperking.
Niet wettig is de veroordeling van de
beklaagde in de kosten van meer dan een
origineel van de dagvaardingen hem op
dezelfde datum betekend door dezelfde
gerechtsdeurwaarder om in meer dan een
zaak te verschijnen op dezelfde terechtzitting. (Art. 11 K.B. 28 dec. 1950.)
26 november 1996
1097
6. - Burgerlijke zaken- Instellen van
de vordering - Aanhangigmaking Inschrijving op de algemene rol.
Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de
zaak bij de rechter aanhangig gemaakt
door de betekening van de dagvaarding,
voor zover de zaak op de algemene rol is
ingeschreven voor de zitting die in de
dagvaarding is aangegeven. (Artt. 12,
tweede lid, 700, 716 en 717 Ger.W.)
9 december 1996
1181
7. - Burgerlijke zaken- Aanhangigmaking - Onregelmatigheid- Gevolg.
Wordt niet regelmatig aanhangig gemaakt
voor de rechter en valt buiten de werkingssfeer van de excepties van nietigheid, de
gedinginleidende dagvaarding die betekend werd noch aan persoon, noch aan de
woonplaats, noch aan een gekozen woonplaats, maar aan de lasthebber, bij wie
geen woonplaats werd gekozen. (Artt. 39,
eerste lid, 40, eerste lid, en 860, eerste lid,
Ger.W.)
1241
20 december 1996
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DESKUNDIGENONDERZOEK
I. - Strafzaken -Betwistingen m.b.t.
de kennis, vaststelingen en bevindingen
van de deskundige - Gevolgen.
De enkele omstandigheid dat de beklaagde
de juistheid van de vaststeilingen van een
gerechtsdeskundige, de waarde van diens
bevindingen of persoonlijke kennis op een
bepaald gebied betwist, kan voor het strafgerecht geen reden zijn om de loop van de
rechtspleging te beslissen geen acht te
slaan op het deskundigenverslag; het staat
evenwel aan dat gerecht om, bij de uitspraak over de zaak zelf, de wettelijke
bewijswaarde van het deskundigenonderzoek en de gegrondheid van de geuite
kritiek te beoordelen.
22 februari 1996
201

2. - Strafzaken - Onderzoek beperkt
tot de kenmerkende overeenkomsten- Geldigheid.
Aileen uit de omstandigheid dat een
deskundige, in strafzaken, na het bestaan
van een geheel van overeenkomsten te
hebben vastgesteld, zich meer in het bijzonder heeft toegelegd op het onderzoek
van die welke hem het meest kenmerkend
toeschenen, kan niet worden afgeleid dat
hij zijn opdracht aileen maar a charge
heeft vervuld.
5 april 1996
247
3. - Strafizaken- Einde van de opdracht
-Begrip.
De opdracht van de deskundige, in strafzaken, loopt niet af wanneer hij zijn verslag overhandigt aan de onderzoeksrechter.
247
5 april1996
4. - Strafzaken-Deskundige-Deelname aan het verhoor door de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van het
onderzoek - Recht van verdediging.
De miskenningvan de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april 1996
247
5. - Strafzaken - Inzage van het dossier door de deskundige - Geheimhouding van het onderzoek - Recht van
verdediging.
De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,

niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april 1996
247
6. - Strafizaken- Verkrijgen van afschrift
van de processen-verbaal van de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van
het onderzoek - Recht van verdediging.
De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april 1996
24 7
7. - Strafzaken - Schorsing van de
zitting - Ontmoeting tussen de deskundige en het openbaar ministerie - Eerlijk
proces.
Aileen uit de omstandigheid dat er een
!outer hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en openbaar ministerie is geweest
tijdens de schorsing van de zitting, kan
niet worden afgeleid dat afbreuk is gedaan
aan het eerlijk karakter van het proces.
24 7
5 april 1996
8. - Strafzaken -Art. 6 E. VR.M. Verrichtingen tijdens deskundigenonderzoek- Toepasselijkheid.
De waarborgen, bedoeld in art. 6 E.V.R.M.,
moeten worden nageleefd tijdens het deskundigenonderzoek.
5 april 1996
24 7
9. - Strafzaken -Aanstellen van deskundige -Bevoegdheid van de rechter.
De rechter in strafzaken kan, behoudens bij de wet bepaalde afWijkingen, een
ieder die hij geschikt acht om de hem
toevertrouwde opdracht te vervuilen, als
deskundige aansteilen.
5 april 1996
24 7
10. - Strafzaken - Bewijswaarde Objectiviteit - Beoordelingsmacht van de
rechter.
In strafzaken staat het aan de rechter
de bewijswaarde en de objectiviteit van
het deskundigenonderzoek te beoordelen
in het licht van de opmerkingen van de
verdediging en van aile gegevens van het
dossier.
247
5 april1996
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11. - Strafzaken - Kritiek op het deskundigenonderzoek- Aanstelling van een
college van deskundigen - Beoordelingsmacht van de rechter.
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van de
eerbiediging van het recht van verdediging, of de kritiek van een beklaagde op
het deskundigenonderzoek de. aanstelling
van een college van deskundi:gen verantwoordt.
5 april 1996
24 7
12. - Strafzaken - Rechter die acht
slaat op een deskundigenverslag- Draagwijdte.
Ret feit dat de strafrechter acht slaat op
een deskundigenverslag impliceert niet
dat hij de besluiten van de deskundige
overneemt; het staat aan die rechter, bij
de beoordeling van de zaak zelf, de gegrondheid van die besluiten en de kritiek van de
verdediging te beoordelen; een dergelijk
onderzoek eerbiedigt het evenwicht tussen beschuldiging en verdediging.
5 april1996
247

DIEFSTAL EN AFPERSING
1. - Diefstal door middel van geweld
- Verzwarende omstandigheden - Toepasselijkheid.
De strafverzwaring, bepaald bij artikel
47S, derde lid, Sw., is van toepassing op de
misdaden waarvan sprake zowel in artikel47S, eerste lid, Sw., als in artikel 47S,
tweede lid, van dit wetboek.
17 december 1996
122S
2. - Diefstal door middel van geweld
- Verzwarende omstandigheden - Ongeneeslijke ziekte - Volledig verlies van het
gebruik van een orgaan - Zware verminking - Rechtspleging.
De misdaad omschreven als diefstal door
middel van geweld ofbedreiging, gepleegd
met de in artikel472 Sw. bepaalde omstandigheden, kan niet gecorrectionaliseerd
worden indien het geweld of de bedreiging
hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij het
volledig verlies van het gebruik van een
orgaan, hetzij een zware verminking ten
gevolge heeft, hetzij het slachtoffer lichamelijk gefolterd werd. (Art. 4 7S, derde lid,
Sw.; art. 2, vierde lid, so, wet 4 oktober
1867 op de verzachtende omstandigheden.)
122S
17 december 1996
3. - Diefstal door middel van geweld
- Verzwarende omstandigheden - Faltering - Rechtspleging.

De misdaad omschreven als diefstal door
middel van geweld ofbedreiging, gepleegd
met de in artikel4 72 Sw. bepaalde omstandigheden, kan niet gecorrectionaliseerd
worden indien het geweld of de bedreiging
hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij het
volledig verlies van het gebruik van een
orgaan, hetzij een zware verminking ten
gevolge heeft, hetzij het slachtoffer lichamelijk gefolterd werd. (Art. 4 7S, derde lid,
Sw.; art. 2, vierde lid, so, wet 4 oktober
1867 op de verzachtende omstandigheden.)
122S
17 december 1996

DIEREN
1. - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming - Voorwaarden.
Met toepassing van art. 6 wet 15 juli
1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale of met antihormonale werking, kunnen de door de
Koning aangewezen ambtenaren voor de
uitvoering van het hun ten behoeve van
de volksgezondheid opgedragen algemeen
toezicht ter opsporing en vasts telling van
wetsovertredingen, monsters nemen zonder dat daartoe vooraf aanwijzingen dienen te zijn dat op het betrokken bedrijf
stoffen met hormonale of anti-hormonale
werking werden toegediend en zonder dat
een voorafgaande inbeslagneming van dieren is vereist.
9 januari 1996
SO
2. - Gebruik van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking - Monsterneming - Voorwaarden.
Artikel6 Hormonenwet van 15 juli 1985
machtigt de bevoegde personen, ter efficiente
uitvoering van hun dubbele opdracht, tot
monsterneming die blijkbaar, gezien de
verdedigde belangen, aan geen voorwaarden is gebonden en, in tegenstelling tot de
bij het artikel 8 van de wet als administratieve maatregel bepaalde inbeslagneming, geen aanwijzingen vereist dat
dergelijke stoffen werden toegediend met
overtreding van gezegde wet of van de
uitvoeringsbesluiten ervan. (Artt. 6 en 8
Hormonenwet 15 juli 1985.)
222
12 maart 1996
3. - Hormonenwet van 15 juli 1985Doel.
De Hormonenwet van 15 juli 1985 beoogt
in hoofdorde de bescherming van de volksgezondheid en ter beveiliging hiervan reglementeert ze strikt en controleert ze streng
zowel het bezit als het gebruik van bepaalde
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stoffen en stelt ze straffen op de nieteerbiediging van de desbetreffende wettelijke voorschriften.
222
12 maart 1996
4. - Hormonenwet van 15 juli 1985Opsporing van overtredingen - Bevoegde
personen - Opdracht.
De voor opsporing van overtredingen
van de bepalingen van de Hormonenwet
van 15 juli 1985 bevoegde personen hebben, eensdeels, ten behoeve van de bescherming van de volksgezondheid, een toezichtsopdracht op de naleving van de wettelijke
voorschriften, die gepaard gaat met bepaalde
administratieve maatregelen, anderdeels,
een repressieve opdracht tot vaststelling
van de overtredingen met het oog op de
strafrechtelijke vervolging ervan.
12 maart 1996
222

DIERENARTS
Beroepsorde - Raad van de Orde Bureau - Onderzoek van de klachten Delegatie.
Het bureau van de raad van de Orde
van Dierenartsen kan het onderzoek van
de klachten niet delegeren aan een van
zijn leden. (Art. 13 wet 19 dec. 1950.)
7juni1996
570

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. - Strafvordering - Transactie Begrip.
Wanneer de transactie, bedoeld in art.
263 Douane en Accijnzenwet, rechtmatig
is aangegaan, stelt zij een einde aan de
betwisting over de vraag of de belasting
verschuldigd is dan wel onrechtmatig werd
vastgesteld.
25 januari 1996
112
2. - Voorlopige hechtenis- Voorlopige
invrijheidstelling - Onderzoeksgerechten
- Opdracht - Onderzoek van de wettigheid van de aanhouding.
De raadkamer en in hager beroep de
kamer van inbeschuldigingstelling die inzake
douane en accijnzen bij toepassing van
art. 114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten
overeenkomstig art. 5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.
30 juli 1996
686
3. - Cassatieberoep- Voorziening van
de belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane en accijnzen) Betekening - Akte - Neerlegging - Termijn - Ontvankelijkheid.

Niet ontvankelijk is de voorziening van
de Belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane en accijnzen)
als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige
invrijheidstelling van de verdachte beveelt)
aan de verweerder neergelegd is ter griffie
van het Hof op de datum van de terechtzitting waarop de zaak werd vastgesteld,
dat is met miskenning van de door art.
420bis, eerste lid, Sv. voorgeschreven termijn van acht dagen voor de terechtzitting.
24 september 1996
795
4. - Voorlopige invrijheidstelling- Cassatieberoep - Voorziening van de Belgische
Staat (minister van Finacien, Bestuur van
douane en accijnzen) - Betekening Akte- Neerlegging- Termijn- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening van
de Belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane en accijnzen)
als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige
invrijheidstelling van de verdachte beveelt)
aan de verweerder neergelegd is ter griffie
van het Hof op de datum van de terechtzitting waarop de zaak werd vastgesteld, dat
is met miskenning van de door art. 420bis,
eerste lid, Sv. voorgeschreven termijn van
acht dagen voor de terechtzitting.
24 september 1996
795
5. - Strafvordering- Bevoegd orgaan.
De strafvordering wegens misdrijven
inzake douane en accijnzen wordt niet
ingesteld door het openbaar ministerie
maar door het Departement van Financien.
26 november 1996
1099
6. - Strafvordering- Bevoegd orgaan
- Terechtzitting - Aanwezigheid - Vertegenwoordiging- Afwezigheid- Instemming van de beklaagde - Gevolg.
Bij het behandelen van de strafvordering wegens misdrijven inzake douane en
accijnzen behoort het vervolgend departement ter terechtzitting aanwezig ofvertegenwoordigd te zijn en, zoals het openbaar
ministerie, de daartoe vereiste maatregelen te treffen; het is zonder belang dat de
beklaagde, aan wie het niet staat te beslissen of hij wel of niet instemt met hem
opgedrongen herhaalde uitstellen wegens
een niet gerechtvaardigde afwezigheid van
de vervolgende partij, die niet aan overmacht te wijten is, of van haar advocaat,
bij de feitenrechter niet heeft geklaagd
over deze afwezigheid.
1099
26 november 1996

-767. - Strafvordering- Bevoegd orgaan
- Terechtzitting- Afwezigheid- Instemming van de beklaagde - Gevolg- Reckten van de Mens - Redelijke termijn.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de redelijke termijn niet is overschreden doordat de beklaagde, aan wie
het niet staat te beslissen of hij wel of niet
instemt met hem opgedrongen herhaalde
uitstellen wegens een niet gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te wijten is, of
van haar advocaat, bij de feitenrechter
niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
26 november 1996
1099

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
1. - Vrijheid van meningsuiting en van
communicatie- Media- Publiciteit rand
een zaak.
De openbaarheid en de berichtgeving
over een zaak in de media is verbonden
met de vrijheid van meningsuiting en
communicatie. (Art. 25 Gw.)
24 7
5 april 1996
2. - Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - Toepassingsgebied.
Art. 25, tweede lid, Gw. (1994) verleent
aan de uitgevers, drukkers en verspreiders
het voorrecht zich aan elke, zo strafrechtelijke als burgerrechtelijke, aansprakelijkheid te kunnen onttrekken wanneer de
schrijver bekend is en zijn woonplaats in
Belgie heeft; in die mate beperkt het de
mogelijke toepassing van de artt. 1382 en
1383 B.W. [Art. 25, tweede lid, Gw. (1994);
artt. 1382 en 1383 B.W.]
31 mei 1996
525

DWANGSOM
1. - Tenuitvoerlegging - Vereisten Beoordeling- Veroordeling ten principale
- Vrijwillige tenuitvoerlegging- Beslagrechter- Bevoegdheid- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)- Zwarigheid
bij de tenuitvoerlegging - Begrip.
De beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een dwangsom, die is
uitgesproken door de rechter die deze dwangsom heeft bevolen en die hierop is gegrond
dat hij oordeelt dat aan de veroordeling
ten principale genoegzaam is voldaan v66r
de betekening van de beslissing die de
dwangsom heeft uitgesproken, is geen beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoer-

legging van de beslissing die de dwangsom
oplegt, in de zin van art. 1498 Ger.W. (Art.
1498 Ger.W.)
22 januari 1996
87

2. - Onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te
voldoen- Rechter bevoegd om de dwangsom op te heffen, op te schorten of te
verminderen.
Aileen de rechter die een dwangsom
heeft opgelegd, is bevoegd om, op vordering van de veroordeelde, de dwangsom op
te he:ffen, de looptijd ervan op te schorten
of het bedrag ervan te verminderen in
geval van onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te
voldoen; die exclusieve bevoegdheid brengt
met zich mee dat in een executiegeschil
betre:ffende de eventueel verbeurde dwangsom de rechter, die niet de dwangsomrechter is, niet vermag te beslissen dat de
dwangsom wegens overmacht niet is verbeurd. (Art. 1385quinquies. Ger.W.; art. 4,
lid 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende
de dwangsom.)
2 mei 1996
384
3. - Benelux-Overeenkomst- Eenvormige wet betreffende dwangsom- Rechtsvorderingen tot nakoming arbeidsovereenkomsten - Prejudiciele vraag van
het Hof van Cassatie aan het BeneluxGerechtshof
Wanneer voor het Hof van Cassatie
een vraag is gerezen om uitlegging van
een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel die
als dusdanig is aangewezen krachtens art.
1 Verdrag Benelux-Gerechtshof, zoals een
vraag omtrent de omvang van een
rechtsvordering tot nakoming van arbeidsovereenkomsten bedoeld bij art. 3
Benelux-Overeenkomst houdende
eenvormige wet betreffende de dwangsom, moet het Hof in de regel die vraag
aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen. (Artt. 6 Verdrag BeneluxGerechtshof, 1385bis Ger.W., 21 Arbeidsovereenkomstenwet.)
3 juni 1996
529
4. - Vordering - Partij - Begrip.
De gemachtigde ambtenaar die, krachtens art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, voor de strafrechter
het herstel van de plaats in de vorige
staat vordert, moet worden aangemerkt
als een der partijen op wier vordering de
wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld, in de zin
van art. 1385bis, Ger.W., oak al treedt hij
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in dit geding niet op in de hoedanigheid
van burgerlijke partij.
19 juni 1996
613
5. - Oplegging - Bevoegdheid van de
rechter.
De rechter mag de dwangsom slechts op
vordering van een der partijen opleggen;
hij mag die dwangsom niet ambtshalve
opleggen.
29 november 1996
1115

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Verandering van feitelijke scheiding (van
een zekere duur)
Voorlopige maatregelen
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

T.a.v. de echtgenoten
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
VERANDERING VAN FEITELIJKE SCHEIDING (VAN EEN ZEKERE DUUR)

1. - Echtscheidingsprocedure - Verandering van feitelijke scheiding (van een
zekere duur)- Weerlegging van het schuldvermoeden - Incidenteel beroep - Termijn.
Uit art. 1054, eerste lid, Ger.W. volgt
dat de gedaagde in hoger beroep ten aanzien van de partij die in het geding is voor
de rechter in hoger beroep, de beschikking
van het beroepen vonnis met betrekking
tot de vordering strekkende tot weerlegging van het in art. 306 B.W. bepaalde
vermoeden van schuld, waardoor hij gegriefd
wordt, ongeacht de in art. 1051 Ger.W.
bepaalde termijn mag aanvechten. (Artt.
232, eerste lid, en 306 B.W.; 1054, eerste
lid, Ger.W.)
4 januari 1996
11
VOORLOPIGE MAATREGELEN

2. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Begrip.
De voorlopige maatregelen bedoeld in
art. 1280 Ger.W. worden door de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg bevolen tussen echtgenoten die in termen van
echtscheiding zijn.
13
4 januari 1996

3. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - '!'wee vorderingen
tot echtscheiding - Afstand van de eerste
- Gevolg.
Als een partij twee vorderingen tot echtscheiding instelt en zij afstand van geding
doet wat betreft de eerste vordering, nadat
zij de tweede heeft ingesteld, heeft die
afstand niet tot gevolg dat de voorlopige
maatregelen bevolen tijdens de echtscheidingsprocedure waarvan afstand is gedaan, geen
uitwerking meer hebben. (Art. 820, eerste
lid, en 1280, eerste lid, Ger.W.)
4januari1996
13

4. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen- '!'wee vorderingenAfstand van de eerste - Gevolg t.a.v. de
voorlopige maatregelen.
Als een partij twee vorderingen tot
echtscheiding instelt en zij afstand van
geding doet wat betreft de eerste vordering, nadat zij de tweede heeft ingesteld,
heeft die afstand niet tot gevolg dat de
voorlopige maatregelen bevolen tijdens
de echtscheidingsprocedure waarvan
afstand is gedaan, geen uitwerking meer
hebben. (Art. 820, eerste lid, en 1280,
eerste lid, Ger.W.)
13
4 januari 1996
5. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen- T.a. v. de kinderenBeschikking in kart geding - Uitlegging
- Perken.
De rechter die zijn vorige beslissing,
luidens welke aan een partij een bezoekrecht toekomt over een kind van de partijen maar voor het overige maatregelen
bevolen worden die aansluiten bij het hoederecht dat aan diezelfde partij in vroegere
beslissingen was toegekend, aldus uitlegt
dat ze geen wijziging heeft gebracht aan
dit hoederecht, breidt daardoor de in de
uit te leggen beslissing bevestigde rechten
niet uit, noch beperkt of wijzigt hij ze.
(Art. 793 Ger.W.)
751
13 september 1996
6. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen- T.a. v. de kinderenBeschikking in kart geding - Uitlegging
- Perken - Gezag van gewijsde.
De rechter die zijn vorige beslissing,
luidens welke aan een partij een bezoekrecht toekomt over een kind van de partijen maar voor het overige maatregelen
bevolen worden die aansluiten bij het hoederecht dat aan diezelfde partij in vroegere
beslissingen was toegekend, aldus uitlegt
dat ze geen wijziging heeft gebracht aan
dit hoederecht, schendt daardoor het gezag

-78van het gewijsde van de uit te leggen
beslissing niet. (Artt. 23 t.e.m. 28 en 793
Ger.W.)
13 september 1996
751

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

Gevolgen t.a.v. depersonen- T.a.v.
de echtgenoten - Vonnis over de aanvaarding van de huwelijksgemeenschap.
Het vonnis dat uitspraak doet over de
mogelijkheid van de echtgenote om de
huwelijksgemeenschap die ontbonden is
door een scheiding van tafel en bed, te
aanvaarden nadat inmiddels die gemeenschap reeds ontbonden is door de overschrijving van een echtscheiding, doet geen
uitspraak over de staat van de persoon.
[Art. 1463 (oud) B.W.]
20 juni 1996
619
8. - Gevolgen t. a. v. de personen- T. a. v.
de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding- Feitelijke scheiding meer dan 5 jaar- Vaststelling uitkering
- Vereisten.
Wanneer de echtscheiding wordt verkregen op grond van 5 jaar feitelijke scheiding, moet de uitkering na echtscheiding
zodanig worden vastgesteld, dat zij de
onderhoudsgerechtigde, gelet op haar
inkomsten en mogelijkheden, in staat kan
stellen in haar bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven. (Artt. 232, eerste lid, 301, 306 en
307bis B.W.)
1246
20 december 1996
7. -

GEVOLGEN T.A V. DE GOEDEREN
9. - Gevolgen t.a.v. degoederen- Vonnis over de aanvaarding van de huwelijksgemeenschap.
Het vonnis dat uitspraak doet over de
mogelijkheid van de echtgenote om de
huwelijksgemeenschap die ontbonden is
door een scheiding van tafel en bed, te
aanvaarden nadat inmiddels die gemeenschap reeds ontbonden is door de overschrijving van een echtscheiding, doet geen
uitspraak over de staat van de persoon.
[Art. 1463 (oud) B.W.]
619
20 juni 1996

ECONOMIE
Vrijheid van koophandel en nijverheid
- Beperking.
Noch art. 7 van het decreet van 2-17
maart 1791 op de vrijheid van handel en

nijverheid, noch art. 23, 1e lid, Gw. waarborgen een onbeperkte economische vrijheid.
536
4 juni 1996

EED
Beslissende eed - Begrip.
Geen beslissende eed is de eed die in
ondergeschikte orde wordt opgedragen.
(Art. 1357 B.W.)
817
27 september 1996

ERFDIENSTBAARHEID
Ingesloten erf - Aanleg van ondergrondse leidingen.
Art. 682, § 1, B.W. sluit niet uit dat de
eigenaar van een ingesloten erf kan verkrijgen dat onder het naburig erf leidingen worden aangelegd voor het normale
gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan.
1 maart 1996
212

ERFENISSEN
Verberging van nalatenschap - Rechtsvordering wegens verberging - Instellen
van die rechtsvordering - Wijze - Ontvankelijkheid.
De rechtsvordering wegens verberging
van nalatenschap kan weliswaar gelijktijdig met de verdeling worden ingesteld,
maar zij kan ook rechtstreeks, hetzij v66r
hetzij na de verdeling worden ingesteld,
met dien verstande dat iedere erfgenaam
slechts kan opkomen voor zijn eigen aandeel in de verborgen gehouden zaak. (Art.
792 B.W.)
12 december 1996
1208

EUROPESE UNIE
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALING

Beginsels
Beleid
Instellingen

PREJUDICIELE GESCHILLEN
1. - Prejudiciele geschillen - Hof van
Cassatie - Artikel 177 E. E. G.-Verdrag Verdrag - Akten van de instellingen Bepaling- Uitlegging- Verzoek- Noodzakelijke uitlegging- H.v.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling
van E.G.-Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap,
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zoals art. 7 van de richtlijn van de Raad
7917/EEG van 19 dec. 1978, voor het Hof
van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest
te wijzen, in casu in een zaak waar de
uitlegging van het begrip "pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof, in
de regel, het Hofvan Justitie om bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
doen. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
981
4 november 1996
2. - Prejudiciele geschillen - Hof van
Cassatie - Artikel 177 E. G.- Verdrag Verdrag - Akten van de instellingen Bepaling- Uitlegging- Verzoek- Noodzakelijke uitlegging - H. V.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling
van het E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 7 van de richtlijn van de
Raad 79/7/EEG van 19 dec. 1978, voor het
Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn
arrest te wijzen, in casu in een zaak waar
de uitlegging van het begrip "pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof, in
de regel, aan het Hof van Justitie om bij
wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen. [Art. 177 E.G.-Verdrag.]
986
4 november 1996

VERDRAGSBEPALINGEN
BEGINSELS

3. - Verdragsbepalingen - Beginsels
- Richtlijn - Te bereiken resultaat Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen -Doeltreffendheid -Nationale rechter- Nationaal recht- Uitlegging.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-Staten van de Europese U nie om het daarmee beoogde resultaat
te bereiken, alsook hun verplichting om
krachtens artikel 5 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap
aile algemene of bijzondere maatregelen
te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren,
gelden voor aile met overheidsgezag beklede
instanties van de Lid-Staten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook
voor de rechterlijke instanties, en de nationale rechter dient bij de toepassing van
het nationale recht dit dus zoveel mogelijk
uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te
bereiken en aldus aan art. 189, derde
alinea, E.E.G.-Verdrag te voldoen. (Artt. 5
en 189, derde lid, E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957.)
1130
2 december 1996

4. - Verdragsbepalingen - Beginsels
- Richtlijn- Vennootschappen- N. V. Splitsing van vennootschap - Te bereiken
resultaat - Lid-Staten - Uitvoering Verplichtingen- Doeltreffendheid- Nationale rechter- Nationaal recht- Uitlegging.
Bij de toepassing van art. 1122 B.W. op
de splitsing van naamloze vennootschappen dient de rechter dat artikel uit te
leggen in het licht van de tekst en het doel
van art. 17 van de zesde richtlijn 82/891
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 dec. 1982 betreffende
splitsingen van naamloze vennootschappen, teneinde het in die bepaling van
gemeenschapsrecht beoogde resultaat te
bereiken. [Artt. 5 en 189, derde lid, E.E.G.Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957;
artt. 17 en 26 (EEG)-richtlijn 82/891, 17
dec. 1982; art. 1122 B.W.] (Impliciet.)
1130
2 december 1996
BELEID

5. - Verdragsbepalingen - Beleid Vrij verkeer van goederen- Opheffing van
de kwantitatieve beperkingen tussen de
Lid-Staten - Kwantitatieve invoerbeperkingen - Maatregelen van gelijke
werking- Begrip -Apotheker- Beroepsorde - Dwingende deontologische regels.
De deontologische regels die uitgevaardigd en toegepast worden door de bevoegde
autoriteiten van de Orde van Apothekers
en die voor aile apothekers dwingend zijn,
kunnen worden beschouwd als "maatregelen" in de zin van art. 30 E.E.G.-Verdrag.
(Art. 30 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij
wet van 2 dec. 1957.)
527
31 mei 1996
6. - Verdragsbepalingen - Beleid Vrij verkeer van personen, diensten en kapitalen - Werknemers - Sociale zekerheid
- Werkloosheid - Artikel 69, § 4, Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Draagwijdte.
Art. 69, § 4, van de verordening (EEG)
nr. 1408/71 van 14juni 1971 vereist dat de
werkloze gedurende ten minste drie maanden in Belgie een beroep heeft uitgeoefend
om zijn hoedanigheid van gerechtigde van
de werkloosheidsuitkeringen te handhaven, maar niet om ze te verkrijgen. [Art.
69, § 4, verordening (EEG), nr. 1408171, 14
juni 1971.]
1048
18 november 1996
INSTELLINGEN

7. - Verdragsbepalingen - Instellingen - Richtlijn - Te bereiken resultaat-
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Lid-Staten - Uitvoering - Verplichtingen- Doeltreffendheid- Nationale rechter - Nationaal recht - Uitlegging.
De uit een richtlijn voortvloeiende
verplichting van de Lid-Staten van de
Europese Unie om het daarmee beoogde
resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om krachtens artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap alle algemene of bijzondere
maatregelen te treffen die geschikt zijn
om de nakoming van die verplichting te
verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag beklede instanties van de
Lid-Staten, en dus, binnen het kader van
hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties, en de nationale rechter
dient bij de toepassing van het nationale
recht dit dus zoveel mogelijk uit te
leggen in het licht van de bewoordingen
en het doel van de richtlijn, teneinde het
hiermee beoogde resultaat te bereiken en
aldus aan art. 189, derde alinea, E.E.G.Verdrag te voldoen. (Artt. 5 en 189, derde
lid, E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet
2 dec. 1957.)
1130
2 december 1996
8. - Verdragsbepalingen - Instellingen - Richtlijn - Vennootschappen N. V - Splitsing van vennootschap - Te
bereiken resultaat- Lid-Staten- Uitvoering- Verplichtingen - Doeltreffendheid
- Nationale rechter- Nationaal rechtUitlegging.
Bij de toepassing van art. 1122 B.W.
op de splitsing van naamloze vennootschappen dient de rechter dat artikel uit
te leggen in het licht van de tekst en het
doel van art. 17 van de zesde richtlijn
82/891 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 17 dec. 1982
betre:ffende splitsingen van naamloze vennootschappen, teneinde het in die bepaling van gemeenschapsrecht beoogde resultaat te bereiken. [Artt. 5 en 189, derde
lid, E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet 2
dec. 1957; artt. 17 en 26 (EEG)-richtlijn
82/891, 17 dec. 1982; art. 1122 B.W.] (Impliciet.)
1130
2 december 1996

F
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
BEGRIP, VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT

BEVOEGDHEID
RECHTSPLEGING
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE
SCHULDEISERS
GERECHTELIJK AKKOORD
ALLERLEI

BEGRIP, VEREISTEN
VAN HET FAILLISSEMENT
1. - Begrip, vereisten van het faillissement - Vereisten van het faillissement Ophouden van betalen en geschokt zijn
van het krediet.
Het geschokt zijn van het krediet bedoeld
in art. 437 Faillissementswet is nauw
verbonden met het ophouden te betalen
waarvan ook sprake in deze bepaling.
(Art. 427 Faillissementswet.)
17 september 1996
763
2. - Begrip, vereisten van het faillissement - Vereisten van het faillissement Ophouden van betalen en geschokt zijn
van het krediet - Handhaven van krediet
- Bedrieglijke middelen.
Beslist wettig dat een handelsvennootschap in staat van faillissement is, de
rechter die vaststelt dat de vennootschap
opgehouden had te betalen en haar krediet slechts door het aanwenden van bedrieglijke middelen kon handhaven. (Art. 437
Faillissementswet.)
17 september 1996
763

BEVOEGDHEID
3. - Bevoegdheid - Vonnis van faillietverklaring - Rechtbank van koophandel ratione loci niet bevoegd - Hoger
beroep - Verwijzing naar een ander hof
van beroep - Devolutieve kracht van het
hager beroep.
Wanneer een hofvan beroep zich ratione
loci niet bevoegd verklaart om uitspraak
te doen over het hoger beroep tegen een
vonnis van de rechtbank van koophandel
die een faillietverklaring heeft uitgesproken zonder zelf ratione loci bevoegd te
zijn, en de zaak verwijst naar het bevoegde
hof van beroep, doet laatstgenoemd hof
wettig uitspraak over de omstandigheden
van het faillissement, het tijdstip waarop
werd opgehouden te betalen en het vervullen van de wettelijke formaliteiten. (Artt.
643 en 1068 Ger.W.)
26 september 1996
803

-814. - Bevoegdheid -Rechtbank van koophandel- Plaatselijke bevoegdheid- Vennootschap - Maatschappelijke zetel Uitzondering - Fictieve zetel.
Inzake faillietverklaring van een vennootschap is de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel die in wier rechtsgebied de maatschappelijke zetel van de
vennootschap is gevestigd op het tijdstip
van de staking van betaling, tenzij is
aangetoond dat die maatschappelijke
zetel fictief is. (Art. 631 Ger.W.)
2 december 1996
1136
5. - Bevoegdheid - Eenheid van faillissement - Geschil inzake rechtscolleges
- Belgische rechtbanken van koophandel
- Plaatselijke bevoegdheid - Vennootschap - Statutaire zetel in het buitenland
gevestigd - Fictieve zetel - Gevolg Werkelijke zetel.
De Belgische rechtbank van koophandel die bevoegd is om de faillietverklaring
van een vennootschap uit te spreken waarvan de statutaire zetel in het buitenland
is gevestigd op het tijdstip van de staking
van betaling, maar waarvan is aangetoond dat die statutaire zetel fictief is, is
die van de werkelijke zetel van vennootschap op het tijdstip van de staking van
betaling. (Art. 631, eerste lid, Ger.W.)
2 december 1996
1136

RECHTSPLEGING
6. - Rechtspleging - Hoger beroep Termijn - vonnis ter zake van faillissement - Begrip.
Onder vonnis ter zake van faillissement
in de zin van art. 465, eerste lid, Faillissementswet moet worden verstaan ieder vonnis
dat uitspraak doet over rechtsvorderingen
en betwistingen die rechtstreeks uit een
faillissement ontstaan en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in
het bijzonder recht dat het faillissement
beheerst.
30 mei 1996
508

7. - Rechtspleging- Hoger beroep Termijn - Vonnis ter zake van faillissement- Betwisting betreffende een consignatie op een gemeenschappelijke rekening
- Tegenstelbaarheid aan de boedel.
De betwisting betreffende de vraag of
een be drag dat een partij tijdens een geding
start op een gemeenschappelijke rekening
van haar advocaat en van de advocaat van
de tegenpartij, nog tot haar vermogen
behoort dan wel enkel als een vrijwillige
consignatie op een gemeenschappelijke rekening geldt, is niet rechtstreeks uit het

faillissement ontstaan maar kan ook buiten enig faillissement ontstaan. (Art. 465
Faillissementswet.)
30 mei 1996
508
8. - Rechtspleging- Hoger beroep Termijn - Vonnis ter zake van faillissement- Betwisting betreffende een consignatie op een gemeenschappelijke rekening
- Tegenstelbaarheid aan de boedel.
Voor de beoordeling van de aard van de
betwisting in het licht van de toepasselijkheid van art. 465, eerste lid, Faillissementswet, is niet determinerend dat de rechter
bijkomend heeft moeten beslissen of de
consignatie waarvan hij het bestaan aanneemt, aan de boedel kon worden tegengeworpen.
30 mei 1996
508

BEVOORRECHTE
EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
9. - Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van
de werknemer- Berekening door de curator.
Nu in de regel het bij art. 19, 3obis,
Hypotheekwet gevestigde voorrecht niet
van toepassingisop de sociale-zekerheidsbijdragen
van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing die betrekldng hebben op het
loon waarop de werknemer recht had ingevolge prestaties geleverd v66r het faillissement, volgt hieruit dat de curator de
schuldvordering van de werknemer met
betrekking tot v66r het faillissement ontstane vorderingen dient te berekenen op
grand van het brutoloon, verminderd met
de sociale-zekerheidsbijdrage van de werknemer en met de forfaitair berekende
bedrijfsvoorheffing, vastgesteld op grandslag van de bruto-inkomsten verminderd
met de verplichte sociale inhoudingen en
de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstart aan het bestuur als de rang van de
respectieve voorrechten dit toestaat. (Artt.
270,6°, e, 272 W.I.B.1992, gew. wet 22juli
1993, 273 W.I.B. 1992 en 88 K.B. 27 augustus 1993 tot uitvoering W.I.B. 1992 en
bijlage III.)
4 79
23 mei 1996

GERECHTELIJK AKKOORD
10. - Gerechtelijk akkoord - Verzoek
om akkoord - Verwerping - Faillietverklaring - Voorwaarden.
Uit art. 24, eerste lid, Wet Gerechtelijk
Akkoord volgt dat de rechter die voornemens is na verwerping van het akkoord de

-82faillietverklaring uit te spreken, de schuldenaar opnieuw moet horen of hem ten
minste daartoe moet oproepen opdat hij
zijn opmerkingen over de voorwaarden
voor de faillietverklaring naar voor zou
kunnen brengen.
26 januari 1996
119

ALLERLEI
11. - Allerlei- Faillissement- Intrekking - Kosten.
Wanneer het faillissement ambtshalve
wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten ten laste
van de Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde handelaar te wijten is. (Art.
1017, eerste lid, Ger.W.)
24 mei 1996
493
12. - Allerlei- Faillissement- Intrekking - Kosten van tenuitvoerlegging Kosten en salaris van de curator.
Wanneer het faillissement ambtshalve
wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten van tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en het
salaris van de curator, ten laste van de
Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde
handelaar te wijten is. (Art. 1398, tweede
lid, Ger.W.)
24 mei 1996
493
13. - Allerlei - Curator - Ontrouw
in zijn beheer.
Door de ontrouw van de curator in het
beheer van de failliete boedel als een
misdrijf aan te merken, heeft de wetgever
de curator willen straffen die, door fouten
uit eigenbelang ofhebzucht begaan, gehandeld heeft in strijd met de belangen die
het instituut van het faillissement tot doel
heeft te beschermen, zoals onder meer de
belangen van de schuldeisers. (Artt. 490,
vijfde lid, Sw. en 575, eerste lid, 4°, W.Kh.)
724
10 september 1996

G
GEMEENSCHAP EN GEWEST
1. - Schulden - Verjaring - Duur.
Artikel 71, § 1, van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten maakt het geheel van de bepalingen inzake de rijkscomptabiliteit van
toepassing op de gemeenschappen en de
gewesten, met inbegrip van die van

de wet van 15 mei 1846 gewijzigd bij de
wet van 6 februari 1970, zodat de
rechtsvorderingen tot betalingvan bepaalde
schuldvorderingen ten laste van gemeenschappen en gewesten verjaren door verloop van vijf jaar. (Art. 100 K.B. 17 juli
1991.)
565
7 juni 1996
2. - Regeringsleden
Misdaden en
wanbedrijven- Vonnis- BevoegdheidWettelijke grondslag.
De bevoegdheid om de leden van de
gemeenschaps- en gewestregeringen te
berechten, die door de respectieve
gemeenschaps- of gewestraad in beschuldiging worden gesteld, wordt niet aan het
Hof van Cassatie toegekend door artikel
95 (oud), tweede lid, Gw., dat de opdracht
van het Hof omschrijft, maar wel door
artikel 59sexies (oud), dat bij de wijziging van 5 mei 1993 in de Grondwet is
ingevoegd. (Artt. 59sexies en 95, tweede
lid, Gw. 1831; artt. 125 en 147, tweede
lid, Gw. 1994; art. III K.B. van 17 feb.
1994.)
650
26 juni 1996
3. - Waals Gewest - Betekening van
een vonnis aan de minister-voorzitter Gevolgen.
Om de termijn van hoger beroep tegen
een vonnis te doen ingaan t.a.v. het Waalse
Gewest, moet dat vonnis worden betekend
aan het Gewest zelf, dat door zijn executieve wordt vertegenwoordigd, en niet aan
haar minister-voorzitter. (Artt. 3 en 82
Bijz.W. 8 aug. 1980.)
12 september 1996
740
4. - Gemeenschappen en gewesten die
de Staat opvolgen- Schulden- Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven Vereisten.
Krachtens art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet 16 jan. 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
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 dec. 1988 bestaande verplichtingen, hetzij wanneer de betaling ervan
verschuldigd is op die datum als het gaat
over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor
geen betalingsaanvraag moet voorgelegd
worden, hetzij voor 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. (Art.
61, § 1, zesde lid, bijzondere wet 6 jan.
1989.)
1016
7 november 1996

-835. - Gemeenschappen en gewesten die
de Staat opvolgen- Schulden- Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven Uitgaven - Uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag dient voorgelegd- Andere
schulden - Begrip - Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)Werken - Aannemer - Schadeloosstelling - Schuldvordering in hoofdsom Interesten.
De interesten die, enerzijds, ofWel resulteren uit een uitvoerbare rechterlijke uitspraak, ofWel een vaststaande schuld
uitmaken, wat het bestaan ervan betreft,
en die, anderzijds, in beide gevallen betrekking hebben op een vordering in hoofdsom
die ontstaan is uit de verplichting voor de
Staat om de aannemer van een overheidsopdracht van werken te vergoeden,
kunnen vallen onder het bepaalde in art.
61, § 1, zesde lid, van de bijzondere wet 16
jan. 1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten. (Art.
61, § 1, zesde lid, bijzondere wet 16 jan.
1989.)
7 november 1996
1016

GEMEENTE
I. - Ontucht en prostitutie - Aanvullende gemeenteverordening.
De gemeenteraden kunnen, ter aanvulling van de wet van 21 augustus 1948 tot
afscha:ffing van de o:fficiele reglementering
van de prostitutie, verordeningen vaststellen indien deze tot doel hebben de openbare zedelijkheid en de openbare rust te
verzekeren. (Art. 121 Nieuwe Gemeentewet.)
39
9 januari 1996
2. - Uitoefening van handel of beroep
- Vrijheid van uitoefening - Openbare
zedelijkheid en openbare rust - Gemeenteverordening.
De vrijheid van uitoefening van een
handel ofberoep kan worden beperkt door
de bevoegdheid van de gemeenteraad om,
in de bij de wet bepaalde gevallen, aanvullende politieverordeningen uit te vaardigen ter verzekering van o.m. de openbare
zedelijkheid en de openbare rust. (Art. 7
Decreet 2-17 maart 1791.)
39
9 januari 1996
3. - Toezicht op gemeenteverordening
- Rechterlijke Macht - Draagwijdte.
Niet naar recht verantwoord is de beslissingvan de strafrechter die zich niet beperkt
tot het toezicht op de overeenstemming
met de wet van een aanvullende gemeenteverordening op de uitoefening van de

prostitutie, maar de gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordeelt. (Art. 159 Gw.
1994.)
39
9 januari 1996

GEMEENTE·, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECHTSPLEGING
GEMEENTEBELASTINGEN

RECHTSPLEGING
Rechtspleging- Rechtspleging voor
de bestendige deputatie - Vormen voorgeschreven bij KB. 17 sept. 1987.
Art. 5 van het K.B. 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige
deputatie in de gevallen waarin deze een
rechtsprekende functie vervult, verplicht
de griffier van de provincieraad niet om in
de oproeping zelf voor de terechtzitting
dag en uur van inzage van het dossier te
vermelden.
6 december 1996
1180
2. - Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de Bestendige
Deputatie - Cassatieberoep - Vorm.
Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad inzake gemeentebelastingen uitspraak
doet, moet op straffe van verval worden
ingesteld door afgifte, ter gri:ffie van de
provincie, van een tot het Hofvan Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van de
betekening, binnen drie maanden te rekenen vanaf de door de provinciegri:ffier bij
een ter post aangetekende brief verrichte
kennisgeving van de beslissing van de
bestendige deputatie. (Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986.)
1218
13 december 1996
I. -

GEMEENTEBELASTINGEN
3. - Gemeentebelastingen- Belastingschuldige- Inschrijving in het bevolkingsregister - Draagwijdte.
Wanneer een gemeentelijk belastingreglement bepaalt dat een belasting verschuldigd is door de leden van ieder gezin,
die op 1 januari van het belastingjaar
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, is niet de e:ffectieve woonplaats maar
de inschrijving in het bevolkingsregister
determinerend voor de vraag of de belasting verschuldigd is.
424
9 mei 1996

-844. Gemeentebelastingen - Belasting op de gebouwde onroerende goederen
- Belasting die de opcentiemen op de
rijksbelasting vervangt - Termijn.
V66r de inwerkingtreding van de wet
van 23 december 1986 betre:ffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen was een
gemeentebelasting op de gebouwde onroerende goederen, die op grond van het
kadastraal inkomen was vastgesteld ter
vervanging van opcentiemen op de rijksbelasting, niet meer opeisbaar, als zij niet
binnen de bij art. 139, derde lid, a, van de
Gemeentewet van 30 maart 1836 uitvoerbaar was verklaard.
12 september 1996
745
5. - Gemeentebelastingen - Belastingen vastgesteld naar aanleiding van werken- Wegenis- ofnetbouwwerken-Belasting
van bepaalde categorieen van personen Gelijkheid inzake belastingen - Verenigbaarheid - Gestelde voorwaarden.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel
van gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel
van non-discriminatie in het genot van de
aan Belgen toegekende rechten en vrijheden, alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde
toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid
tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeldm.b.t. het doel en de gevolgen van de
getro:ffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt ook
geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in
verhouding staan tot het beoogde doel.
Een gemeentebelasting die de door de
gemeente gedane kosten voor wegenis- en
netbouwwerken enkel ten laste legt van
de personen aan wie ze speciaal ten goede
komen, is bijgevolg niet ongelijk, als ze die
voorwaarden vervult. [Artt. 10, 11 en 172
Gw. (1994).]
3 oktober 1996
859
6. - Gemeentebelastingen- Rechtspleging voor de bestendige deputatie - Vormen voorgeschreven bij K.B. 17 sept. 1987.
Art. 5 van het K.B. 17 sept. 1987 betreffende de procedure voor de bestendige
deputatie in de gevallen waarin deze een
rechtsprekende functie vervult, verplicht
de griffier van de provincieraad niet om in

de oproeping zelf voor de terechtzitting
dag en uur van inzage van het dossier te
vermelden.
1180
6 december 1996
7. - Gemeentebelastingen
Beslissing van de bestendige deputatie - Cassatieberoep - Vorm.
Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de bestendige deputatie van de provincieraad inzake gemeentebelastingen uitspraak
doet, moet op stra:ffe van verval worden
ingesteld door afgifte, ter griffie van de
provincie, van een tot het Hofvan Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van de
betekening, binnen drie maanden te rekenen vanaf de door de provinciegriffier bij
een ter post aangetekende brief verrichte
kennisgeving van de beslissing van de
bestendige deputatie. (Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986.)
13 december 1996
1218

GENEESKUNDE
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
BEROEPSORDEN
ALLERLEI

GENEESMIDDELEN(VERDOVENDE
MIDDELENINBEGREPEN)
1. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Wet 24 feb. 1921 Aanplakking en openbaarmaking van de
rechterlijke beslissing - Motivering.
Nadat de rechter de keuze heeft gedaan
"maatregelen overeenkomstig art. 4, § 3,
van de wet van 24 feb. 1921" afzonderlijk
te motiveren, moet hij dit ook doen m.b.t.
de door hem gelaste aanplakking en de
openbaarmaking van zijn beslissing. (Art.
195, tweede lid, Sv.) (Impliciet.)
14 mei 1996
458
2. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen
- Wet 24 feb. 1921, artikel 7, § 3 Vaststelling van misdrijven - Officieren
van gerechtelijke politie en aangewezen
ambtenaren of beambten - Vervaardigen,
bereiden, bewaren of opslaan van verdovende middelen - Lokalen - Privewoning - 'Ibegang.
De in art. 7, § 3, van de wet van 24 feb.
1921 genoemde officieren en anderen mogen
te allen tijde huiszoeking verrichten in

-85lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen
bestaan dat ze dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de
in de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer
die lokalen deel uitmaken van een woning.
(Art. 7, § 3, Drugwet.)
831
1 oktober 1996

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
3. - Uitoefening van de geneeskunde
- Spreiding van medische activiteiten Orde der Geneesheren- Individuele maatregel - Voorwaarden.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren die niet nader omschrijft
op welke grond de spreiding van de medische activiteiten van een arts zou kunnen
leiden tot enige overtreding van de plichtenleer. (Artt. 6, 2°, en 13, eerste lid,
Artsenwet 10 nov. 1967 .)
18 januari 1996
76

BEROEPSORDEN
4. - Beroepsorden- Orde van Apothekers- Klacht- Tuchtzaak - Provinciale
raad- Bureau- Ontbreken van de paging
tot verzoening.
De bij art. 20, § 1, derde lid, Apothekerswet bepaalde poging tot verzoening is niet
op straffe van nietigheid voorgeschreven.
114
25 januari 1996
5. - Beroepsorden- Orde vanApothekers - Thchtzaak - Provinciale raad Beslissing dat de apotheker moet verschijnen - Bestuurshandeling.
De beslissing van de provinciale raad
van de Orde van Apothekers dat de apotheker in een tuchtzaak voor de raad moet
verschijnen is een beslissing van jurisdictionele aard, waarop de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet
van toepassing is. (Artt. 20, § 1, laatste
lid, Apothekerswet, en 20, derde lid, K.B.
29 mei 1970.)
25 januari 1996
114
6. - Beroepsorden- Orde van Apothekers - Beroepsgroepering - Officina Sluitingsuren en vakantieperioden-Andere
beroepsgroepering- Abnormale openingsuren en dagen - Plichtenleer.
De apotheker die behoort tot een groepering van apothekers die een eigen wachtdienst inrichten en niet heeft ingestemd
met de door een andere beroepsgroepering
goedgekeurde overeenkomst over een wachtdienst, de sluitingsuren van de officina en
de vakantieperioden, kan toch de regels

van de plichtenleer overtreden wanneer
hij, zonder wettige reden en met misbruik
van zijn recht om zijn beroep vrij uit te
oefenen, de toe passing van zodanige overeenkomst bemoeilijkt door zich stelselmatig te onthouden van de noodzakelijke
confraternele medewerking. (Art. 9, § 1,
Geneeskundewet.)
114
25 januari 1996
7. - Beroepsorden- Orde van Apothekers - Tuchtzaak - Verschillende telastleggingen - Een straf- Cassatiemiddel
met betrekking tot een telastlegging Ontvankelijkheid.
Wanneer de raad van beroep van de
Orde van Apothekers we gens twee tekortkomingen aan de beroepsplichten een enkele
tuchtstraf uitspreekt, zijn de cassatiemiddelen die enkel betrekking hebben op
een van die tekortkomingen niet ontvankelijk, daar de straf naar recht verantwoord blijft door de schuldigverklaring
aan de andere tenlastelegging.
114
25 januari 1996
8. - Beroepsorden - Provinciale raad
van de Orde van Geneesheren - Recht op
een onpartijdige rechterlijke instantie Begrip.
Uit de omstandigheid dat de geneesheer, die het bureau voorzat dat de zaak
in onderzoek heeft gesteld, zelf een aantal
onderzoeksdaden heeft verricht en vervolgens de vergadering heeft voorgezeten waarbij beslist werd de betrokken geneesheer
voor de raad te vervolgen en zelf deelnam
aan de behandeling van de zaak, valt af te
leiden dat de beslissing van de provinciale
raad gewezen is met schending van artikel6.1 van het E.V.R.M.(Art. 6.1 E.V.R.M.)
9 mei 1996
426
9. - Beroepsorden - Provinciale raad
van de Orde van Geneesheren - Nietige
beslissing- Raad van beroep - Redenen
van de nietige beslissing- OvernemingGevolg.
Nietig is de beslissing van de raad van
beroep die niet aileen steunt op eigen
redenen maar ook op redenen van een
nietige beroepen beslissing.
426
9 mei 1996
10. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Samenstelling- Onderzoek van de zaak- Magistraat,
plaatsvervangend lid - Niet benoemd als
verslaggever - Geldigheid der procedure.
De aanstelling door de raad van beroep
in een bepaalde zaak van een plaatsvervangend lid van de raad van beroep, die
raadsheer is in het hof van beroep maar

-86niet benoemd is als verslaggever, heeft
niet de nietigheid van de procedure tot
gevolg. (Art. 12, § 2, K.B. nr. 79 van 10
november 1967.)
427
9 mei 1996
11. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Tuchtprocedure - Strafvervolgingen - Invloed op de tuchtvordering.
Er bestaat geen regel volgens welke de
strafVordering de tuchtvordering opschort
en die het tuchtgerecht, zoals de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren,
ertoe verplicht zijn beslissing uit te stellen tot na de uitspraak over de strafVervolging. (Art. 4 V.T.Sv.)
10 mei 1996
428
12. - Beroepsorden
Apotheker Dwingende deontologische regels - Europese Unie - Vrij verkeer van goederen Kwantitatieve invoerbeperkingen- Maatregelen van gelijke werking.
De deontologische regels die uitgevaardigd en toegepast worden door de bevoegde
autoriteiten van de Orde van Apothekers
en die voor alle apothekers dwingend zijn,
kunnen worden beschouwd als "maatregelen" in de zin van art. 30 E.E.G.-Verdrag.
(Art. 30 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij
wet van 2 dec. 1957.)
527
31 mei 1996
13. - Beroepsorden - Dierenartsen Raad van de Orde - Bureau - Onderzoek van de klachten - Delegatie.
Het bureau van de raad van de Orde
van Dierenartsen kan het onderzoek van
de klachten niet delegeren aan een van
zijn leden. (Art. 13 wet 19 dec. 1950.)
570
7 juni 1996
14. - Beroepsorden - Tuchtvervolging
- Territoriale bevoegdheid.
De provinciale raad van de Orde van
Geneesheren waarbij een klacht is ingediend tegen een geneesheer die op zijn
lijst is ingeschreven, is bevoegd om de
klacht te behandelen en daarover uitspraak te doen, zelfs als de geneesheer
vervolgens wordt ingeschreven op de lijst
van een andere provinciale raad. (Artt. 5
en 6 Geneeskundewet; art. 24 K.B. 6 feb.
1970.)
21juni 1996
632
15. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Verzoek om
opschorting- Weigering- Rechten van
de Mens - Recht van verdediging.
Noch een schending van artikel 6.1
E.V.R.M., dat het recht op een eerlijk
proces waarborgt, noch een miskenning
van het recht van verdediging kunnen

worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren niet is ingegaan op het
verzoek tot opschorting, dat was ingediend door een geneesheer die het koninklijk besluit, waarop de tegen hem ingestelde
tuchtvordering is gegrond, van valsheid
had beticht en zich op grand van die
betichting van valsheid burgerlijke partij
had gesteld bij een onderzoeksrechter. (Art.
6.1 E.V.R.M.)
17 oktober 1996
935
16. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren- Tuchtrechtelijke vordering- Geldende wetsbepalingen- Door partij betwiste
geldigheid - Eerlijk proces.
Het recht op een eerlijk proces wordt
niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende wetsbepalingen,
oak al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt betwist.
8 november 1996
1031

ALLERLEI
17. - Allerlei - Wet op de ziekenhuizen - Uitlegging - Bevoegdheid.
Wanneer toepassing wordt gevraagd van
de gee. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987, wordt
die wet in de regel uitgelegd door de
rechter en niet door hetArbitragehof. (Art.
6 Bijzondere Wet Arbitragehof.) (lmpliciet.)
101
24 januari 1996
18. - Allerlei- Ziekenhuizen- Zware
medische apparatuur- Begrip - Magnetise he resonantie tomograaf- Wet op de
ziekenhuizen - Uitvoering - Koninklijk
besluit van 27 oktober 1989- Wettigheid.
Wettig is de beslissing dat de magnetische resonantie tomograaf een zwaar medisch
apparaat is, wanneer de rechter die beslissing grondt hetzij op de aankoopprijs van
die tomograaf hetzij op het feit dat de
bediening ervan hooggespecialiseerd personeel vergt. (Art. 37 gee. Ziekenhuiswet 7
aug. 1987; K.B. 27 okt. 1989.)
24 januari 1996
101
19. - Allerlei- Ziekenhuizen- Zware
medische apparatuur - Zware medischtechnische diensten - Gebruik - Geen
toestemming - Honoraria - Beperking
- Draagwijdte.
De wettelijke bepaling op grand waarvan de honoraria kunnen worden beperkt
in geval van gebruik van zware medische
apparatuur of zware medisch-technische
diensten zonder toestemming impliceert
niet dat de inning van de honoraria in

-87beginsel rechtmatig is noch dat de bij een
vroegere wet bepaalde straffen zijn opgeheven; zij legt enkel een bijkomende straf
op die bestaat in de beperking van de
honoraria. (Art. 116, 8° en 10°, gee. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987; art. 120, § 1, wet
22 dec. 1989; art. 64, laatste lid, gee.
Z.I.V:-wet 14 juli 1994.)
101
24 januari 1996

GERECHTSDEURWAARDER
Neerlegging van een cassatieverzoekschrift
zonder volmacht.
De gerechtsdeurwaarder die, in belastingzaken, op verzoek van de advocaat van
een partij een verzoekschrift in cassatie
neerlegt ter griffie van het Hof van Cassatie hoeft geen volmacht te hebben. (Art.
516, derde lid, Ger.W.)
12 september 1996
745

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Procedure in cassatie
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
Allerlei
STRAFZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
TUCHTZAKEN

Procedure in cassatie

BURGERLIJKE ZAKEN
PROCEDURE IN CASSATIE

1. - Burgerlijke zaken- Procedure in
cassatie - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling eiseres- R.I.Z.I. V verweerder- Vernietiging.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep
van de verzekeringsinstelling tegen het
R.I.Z.I.V:, een beslissing over het recht op
de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vernietigt, worden de kosten
van het cassatieberoep aangehouden. (Art.
111, derde lid, Ger.W.)
16 september 1996
760

de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vernietigt, worden de kosten
van het cassatieberoep aangehouden. (Art.
111, derde lid, Ger.W.)
16 september 1996
760
ALLERLEI

3. - Burgerlijke zaken - Allerlei Faillissement - Intrekking - Kosten.
Wanneer het faillissement ambtshalve
wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten ten laste
van de Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde handelaar te wijten is. (Art.
1017, eerste lid, Ger.W.)
24 mei 1996
493
4. - Burgerlijke zaken - Allerlei Faillissement- Intrekking- Kosten van
tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van
de curator.
Wanneer het faillissement ambtshalve
wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten van tenuitvoerlegging, inclusief de kosten en het
salaris van de curator, ten laste van de
Staat, in zoverre de faillietverklaring geenszins aan een fout van de faillietverklaarde
handelaar te wijten is. (Art. 1398, tweede
lid, Ger.W.)
24 mei 1996
493

STRAFZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

5. - Strafzaken - Procedure voor de
feitenrechter - Dagvaarding - Onderscheiden dagvaardingen - Zelfde terechtzitting- Tarief in strafzaken - Beperking.
Niet wettig is de veroordeling van de
beklaagde in de kosten van meer dan een
origineel van de dagvaardingen hem op
dezelfde datum betekend door dezelfde
gerechtsdeurwaarder om in meer dan een
zaak te verschijnen op dezelfde terechtzitting. (Art. 11 K.B. 28 dec. 1950.)
26 november 1996
1097

TUCHTZAKEN

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE
REGELS)

PROCEDURE IN CASSATIE

2. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Procedure
in cassatie - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling eiseres-R.I.Z.I.V verweerder- Vernietiging.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep
van de verzekeringsinstelling tegen het
R.I.Z.I.V:, een beslissing over het recht op

6. - Tuchtzaken - Procedure in cassatie - Orde van Advocaten - Cassatieberoep van advocaat - Tuchtraad van
beroep - Vernietiging der beslissing Kosten van het cassatiegeding - Ten laste
van de Staat.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep
van een advocaat of van hij die het beroep

-88van advocaat wil uitoefenen, tegen de
procureur-generaal bij het hofvan beroep,
een beslissingvan de tuchtraad van beroep
van de balies vernietigt, laat het de kosten
ten laste komen van de Staat. (Art. 1111,
vierde lid, Ger.W.)
27 juni 1996
661

GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS
GEW AARBORGDE GEZINSBIJSLAG

WERKNEMERS
1. - Werknemers - Vergoedingen
Uitbetaling - Toewijzing - Plaatsing in
instelling - Wettelijke verdeelsleutel Toewijzingsregel - Toepasselijke wetsbepaling - Aard.
De in art. 70 Kinderbijslagwet werknemers bepaalde verdeelsleutel en toewijzingsregel is een op zichzelf staande regel die
de toestand van de geplaatste kinderen
beheerst.
9 september 1996
719
2. - Werknemers
Vergoedingen Uitbetaling - Toewijzing - Plaatsing in
instelling - Einde - Feitelijke beeindiging door moeder - Plaatsingsmaatregel
- Begrip - Draagwijdte.
Een kind wordt geacht geplaatst te zijn
door de bevoegde overheid, zolang de maatregel niet is ingetrokken. (Art. 70 Kinderbijslagwet Werknemers.)
9 september 1996
719

GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
3. - Gewaarborgde gezinsbijslag
Gerechtigde - Vreemdeling - Gelijkheid
van behandeling met Belgische onderdanen - Voorwaarden - Vluchteling Hoedanigheid - Categorieen - Onderscheid - Gevolg.
De gelijkheid van behandeling inzake
ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied
verblijvende vluchtelingen en van Belgische
onderdanen geldt slechts, eventueel met
terugwerkende kracht, voor de persoon
die krachtens de toepasselijke wetgeving
de hoedanigheid van vluchteling bezit en
als dusdanig is erkend. (Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende status van
vluchtelingen ondertekend te Geneve op
28 juli 1951, goedgekeurd bij wet 26 juni
1953; 1 en 3 wet 20 juli 1971 tot instelling

van een gewaarborgde gezinsbijslag; art.
48 Vreemdelingenwet.)
446
13 mei 1996

GRIFFIE, GRIFFIER
1. - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de
processen-verbaal of verslagen door de griffier - Voorwaarden.
De correctionele rechter is niet verplicht het verzoek om de processenverbaal of verslagen te doen voorlezen
door de griffier, in te willigen. Hij staat de
voorlezing enkel toe als hij dat nuttig acht
voor de verdediging en de ontdekking van
de waarheid en hij moet een dergelijk
verzoek afwijzen telkens als hij van oordeel is dat die maatregel geen invloed kan
hebben op de beoordeling van de feiten
van de zaak. (Art. 190 Sv.)
14 februari 1996
195
2. - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de
processen-verbaal of verslagen door de griffier - Niet-inachtneming van die rechtsvorm - Gevolgen.
De voorlezing van de processen-verbaal
of verslagen door de gri:ffier is niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art.
190 Sv.)
14 februari 1996
195

GRONDWET
ALGEMEEN
GRONDWET (1831)

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

17
59
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95
97
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GRONDWET (1994)

Art. 10
Art. 11
Art. 13
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 27
Art.33
Art. 84
Art. 103
Art. 104
Art. 147
Art. 149
Art. 159
Art. 172

89-

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Grondwet (1831)Artikel 92 - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht - Draagwijdte.
De rechtbanken nemen kennis van de
door een partij ingestelde vorderingen, die
gegrond zijn op een precieze juridische verplichting, welke door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt
opgelegd en bij wier uitvoering eiser een
eigen belang heeft. [Art. 144 Gw. (oud 92.]
25 april 1996
359
2. - Algemeen- Grondwet (1831)Artikel 92 - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht- Draagwijdte.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om
een door het bestuur bij de uitoefening
van zijn discretionaire bevoegdheid begane
onrechtmatigheid vast te stellen. [Art. 144
Gw. (oud 92).]
359
25 april 1996

GRONDWET (1831)
ART. 17
3. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)Art. 17- Overeenstemming- Onderwijs
- Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat- Pensioen -1belage- Inrustestelling
-Datum- Datum v66r 1 juli 1971 Overlevingspensioen.
Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de
financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de artt.
10 en 11 Gw. (1994), noch art. 17 Gw.
(1831) zoals dit luidde v66r 1 jan. 1989,
noch art. 24, inzonderheid § 4, Gw. (1994),
in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije
instellingen wordt aangewend voor de dienst
der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel van die instellingen,
die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld,
met uitsluiting van de dienst der overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen voor zijn rekening neemt. [Art. 17
Gw. (1831) ; artt. 10, 11 en 25 Gw. (1994);
art. 38 wet van 27 juli 1971.]
19 april 1996
327
ART. 59
4. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)Artikel 59 - Artikel 59sexies - Draagwijdte.
De bevoegdheid om de leden van de
gemeenschaps- en gewestregeringen te berechten, die door de respectieve gemeenschaps-

of gewestraad in beschuldiging worden
gesteld, wordt niet aan het Hof van Cassatie toegekend door artikel95 (oud), tweede
lid, Gw., dat de opdracht van het Hof
omschrijft, maar wei door artikel 59sexies
(oud), dat bij de wijziging van 5 mei 1993
in de Grondwet is ingevoegd. (Artt. 59sexies
en 95, tweede lid, Gw. 1831; artt. 125 en
147, tweede lid, Gw. 1994; art. III K.B.
van 17 feb. 1994.)
650
26 juni 1996
ART. 90
5. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)Art. 90 - Stelsel voor de wijziging van 5
mei 1993- Strafzaken - Strafvordering
- Minister beschuldigd - Bevoegdheid
van het Hof- Ontbreken van een uitvoeringswet - Gevolgen.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon
een lid van de regering krachtens de oude
artt. 90 en 134 Gw. voor het Hof van
Cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van
gemeen recht, anderzijds, wegens feiten
i.v.m. de ministeriele functie die, op het
ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet
als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers geregeld
door die artikelen die aan het Hof een
discretionaire macht toekenden om hen te
berechten, met karakterisering van het
misdrijf en bepaling van de straf; de ministeriele verantwoordelijkheid kon gegrond
zijn op een in de uitoefening van de functie gepleegd feit, dat, op het ogenblik
waarop het werd gepleegd, geen bij de
strafWet omschreven misdrijf was of op
een bij de strafWet omschreven misdrijf.
176
12 februari 1996
6. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)Art. 90 - Stelsel voor de wijziging van 5
mei 1993- Strafzaken- Strafvordering
- Minister beschuldigd - Bevoegdheid
van het Hof- Ontbreken van een uitvoeringswet- Verenigbaarheid met art. 7 E. V.R.M.
en art. 15 I. V.B.PR.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, was
het naast elkaar bestaan, in de zin van de
oude artt. 90 en 134 Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht slechts met de

-90artt. 7 E.VR.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het oude
art. 134 Gw. het Hoftoestond een minister
te berechten en te veroordelen wegens een
handeling of verzuim die, op het ogenblik
waarop ze werd gepleegd, geen misdrijf
was dat door het nationale of internationale recht werd bestraft, maar het conflict
was uitgesloten in het geval dat de minister werd vervolg en veroordeeld op grand
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.
176
12 februari 1996
ART. 95
7. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)Artikel 95 - Draagwijdte.
De bevoegdheid om de leden van de
gemeenschaps- en gewestregeringen te
berechten, die door de respectieve gemeenschaps- of gewestraad in beschuldiging
worden gesteld, wordt niet aan het Hof
van Cassatie toegekend door artikel 95
(oud), tweede lid, Gw., dat de opdracht
van het Hof omschrijft, maar wel door
artikel59sexies (oud), dat bij de wijziging
van 5 mei 1993 in de Grondwet is ingevoegd. (Artt. 59sexies en 95, tweede lid,
Gw. 1831; artt. 125 en 147, tweede lid, Gw.
1994; art. III K.B. van 17 feb. 1994.)
26juni 1996
650
ART. 97
8. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)Art. 97- Onvoldoende antwoord.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat aanvoert dat de bestreden beslissing
onvoldoende antwoordt op eisers verweer
zonder aan te geven hoe daaruit een scherrding van art. 97 Gw. (1831) voortvloeit.
(Thans art. 149 Gw.)
30 mei 1996
519
ART. 134
9. - Grondwet 1831 (art. 100 tot einde)
-Art. 134- Stelsel voor de wijziging van
5 mei 1993- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd ·- Bevoegdheid van het Hof- Ontbreken van een wet
tot uitvoering van art. 90 Gw. - Gevolgen.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon
een lid van de regering krachtens de oude
artt. 90 en 134 Gw. voor het Hof van
Cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van
gemeen recht, anderzijds, wegens feiten
i.v.m. de ministeriele functie die, op het

ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet
als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door
die artikelen die aan het Hof een discretionaire
macht toekenden om hen te berechten,
met karakterisering van het misdrijf en
bepaling van de straf; de ministeriele verantwoordelijkheid kon gegrond zijn op een
in de uitoefening van de functie gepleegd
feit, dat, op het ogenblik waarop het werd
gepleegd, geen bij de strafwet omschreven
misdrijf was of op een bij de strafwet
omschreven misdrijf.
176
12 februari 1996
10. - Grondwet 1831 (art.100toteinde)
-Art. 134- Stelsel voor de wijziging van
5 mei 1993 - Strafzaken - Strafuordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof- Ontbreken van een wet
tot uitvoering van art. 90 Gw. - Verenigbaarheid met art. 7 E. V.R.M. en art. 15
I.V.B.P.R.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, was
het naast elkaar bestaan, in de zin van de
oude artt. 90 en 134 Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht slechts met de
artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.VB.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het oude
art. 134 Gw. het Hoftoestond een minister
te berechten en te veroordelen wegens een
handeling of verzuim die, op het ogenblik
waarop ze werd gepleegd, geen misdrijf
was dat door het nationale of internationale recht werd bestraft, maar het conflict
was uitgesloten in het geval dat de minister werd vervolg en veroordeeld op grand
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.
176
12 februari 1996

GRONDWET (1994)
ART. 10
11. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel l () - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet - Artikel 3, § 1, 1', Wegverkeerswet - Aanvullend reglement - Artikel70.2.1, 3°, a, Wegverkeersreglementvan
01.12.1975 - Toelating te parkeren Beperking - Categorie van voertuigen.
De op het verkeersbord E9a (art. 70.2.1,
3°, a, Wegverkeersreglement) ingestelde
beperking ten behoeve van "dienstwagens
departement Justitie" en de aanwijzing

-91van die voertuigen met speciale kaart, is
een algemene en onpersoonlijke maatregel waarbij het belang van de dienst,
inzonderheid het verzekeren van de normale uitoefening van de justitie, en niet
de persoon de beperking wettigt; deze doet
aldus geen afbreuk aan de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen
voor de wet.
30 januari 1996
135
12. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artt. 10 en 11- Wettelijke regels i.v.m. de
samenhang- Verenigbaarheid -Arbitmgehof- Prejudicieel geschil - Verplichting
van het Hof van Cassatie - Begrip.
De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van Cassatie, dat een
minister en andere justitiabelen moet berechten, aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen
zeggen of de artt. 10 en 11 Gw. worden
geschonden door de artt. 226 en 227 Sv.
i.v.m. de samenhang en, in zoverre laatstvermelde artikelen tot gevolg hebben dat
een beklaagde, die niet de hoedanigheid
van minister heeft, voor het Hofvan Cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf,
wordt gebracht, valt niet onder toepassing
van art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
en moet derhalve worden verworpen, aangezien, oak al zou het ontnemen van de
mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen
van een dubbele aanleg, alsook van de
voorziening in cassatie, een ongelijkheid
en een discriminatie doen ontstaan in
strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die
arikelen geschonden zouden zijn, niet door
een wet, een decreet of een regel als bedoeld
in art. 134 Gw., maar door art. 103 Gw.
12 februari 1996
176
13. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Art. 10- Art. 11 - Wet tot verlenging van
de verjaringstermijn - Verenigbaarheid
- Arbitmgehof- Prejudicieel geschil Verplichting voor het Hof van Cassatie Begrip.
De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen stellen aan het
Arbitragehof over een conflict dat zou bestaan
tussen de artt. 10 en 11 Gw. en art. 25 van
de programmawet van 24 dec. 1993 waarbij de veijaringstermijnen van de strafvordering worden verlengd, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere
wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof en
moet bijgevolg worden afgewezen, nu de
aangevoerde ongelijke behandeling niet
volgt uit het bepaalde van art. 25 van de
genoemde wet van 24 dec. 1993, maar

uitsluitend uit de datum waarop de daden
van onderzoek of van vervolging werden
verricht en uit de weerslag van dergelijke
daden op de loop van de veijaring, en nu
aldus het bekritiseerde onderscheid niet
door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing
van de strafproceswet in de tijd.
247
5 april 1996
14. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Art. 10- Overeenstemming- Onderwijs
- Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat- Pensioen- Toelage- Inrustestelling
- Datum - Datum v66r 1 juli 1971 Overlevingspensioen.
Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de
financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de artt.
10 en 11 Gw. (1994), noch art. 17 Gw.
(1831) zoals dit luidde v66r 1 jan. 1989,
noch art. 24, inzonderheid § 4, Gw. (1994),
in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije
instellingen wordt aangewend voor de dienst
der pensioenen van de leden van het onderwijzend personeel van die instellingen,
die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld,
met uitsluiting van de dienst der overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen
voor zijn rekening neemt. [Art. 17 Gw.
(1831) ; artt. 10, 11 en 25 Gw. (1994); art.
38 wet van 27 juli 1971.)]
327
19 april 1996
15. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet - Openbaar ministerie Strafvordering - Vervolgingen - Wenselijkheid - Beoordeling - Gevolg.
Het enkele feit dat de procureur des
Konings het in de artikelen 10 en 11 Gw.
neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon te
vervolgen en niet een ander waarvan wordt
beweerd dat hij zich in dezelfde toestand
zou bevinden, neemt de strafbaarheid van
het door de beklaagde gepleegde misdrijf
niet weg, en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg. (Artt. 10 en 11
Gw.)
4juni1996
546
16. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet - Begrip.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel
van gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel

-92van non-discriminatie in het genot van de
aan Belgen toegekende rechten en vrijheden, alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde
toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid
tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de
getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt oak
geschonden wanneer yaststaa.~ dat d~ aa~
gewende middelen met redehJkel'WlJZe m
verhouding staan tot het beoogde doel.
Een gemeentebelasting die de do~r de
gemeente gedane kosten voor wegems- en
netbouwwerken enkel ten laste legt van
de personen aan wie ze speciaal ten goede
komen, is bijgevolg niet ongelijk, als ze die
voorwaarden vervult. [Artt. 10, 11 en 172
Gw. (1994).]
3 oktober 1996
859
17. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet - Veroordeling met uitstel Toekenning - Weigering.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze binnen de perken van de wet, of aan
bepa~lde beklaagden uitstel moet worden
verleend voor de tenuitvoerlegging van de
veroordeling en of dat uitstel voor andere
beklaagden moet worden geweigerd, zelfs
als ze zich in een gelijkaardige toestand
bevinden. (Art. 10 Gw., art. 8 wet 29 juni
1964.)
881
8 oktober 1996
18. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 10 - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet - Begrip - Openbaar ministerie en verdachte.
Tussen het O.M. en de verdachte bestaat
een fundamenteel verschil, dat verantwoord is, aangezien het op een objecti~f
criterium berust, nl. dat eerstgenoemde m
het belang van de maatschappij een openbare dienst vervult die verband houdt met
de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de strafvordering instelt,
terwijl laatstgenoemde zijn persoonlijk
belang verdedigt. [Artt. 10 en 11 Gw.
(1994).]
16 oktober 1996
928
ART.11
19. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) Art. 11 - Overeenstemming - Onderwijs

- Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat- Pensioen- Toelage - Inrustestelling
-Datum- Datum v66r 1 juli 1971 Overlevingspensioen.
Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de
financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de artt.
10 en 11 Gw. (1994), noch art. 17 Gw.
(1831) zoals dit luidde v66r 1 jan. 1989,
noch art. 24, inzonderheid § 4, Gw. (1994),
in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde yrije
instellingen wordt aangewend voor de dienst
der pensioenen van de lede:J! v~n het ?nderwijzend personeel van d1e mstellmgen,
die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld,
met uitsluiting van de dienst der overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen
voor zijn rekening neemt. [Art. 17 Gw.
(1831) ; artt. 10, 11 en 25 Gw. (1994); art.
38 wet van 27 juli 1971.]
327
19 april 1996
20. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 11 - Discriminatie - Openbaar
ministerie - Strafvordering - Wenselijkheid - Beoordeling - Gevolg.
Ret enkele feit dat de procureur des
Konings het in de artikelen 10 en 11 Gw.
neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon te
vervolgen en niet een ander waarvan wordt
beweerd dat hij zich in dezelfde toestand
zou bevinden, neemt de strafbaarheid van
het door de beklaagde gepleegde misdrijf
niet weg, en heeft het verval van de ~traf
vordering niet tot gevolg. (Artt. 10 en 11
Gw.)
4juni 1996
546
21. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 11 - Niet-discriminatie in het
genot van de aan de Belgen toegekende
rechten en vrijheden - Begrip.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel
van gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel
van non-discriminatie in het genot van de
aan Belgen toegekende rechten en vrijheden, alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde
toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid
tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de

-93getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt ook
geschonden wanneervaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in
verhouding staan tot het beoogde doel.
Een gemeentebelasting die de door de
gemeente gedane kosten voor wegenis- en
netbouwwerken enkel ten laste legt van
de personen aan wie ze speciaal ten goede
komen, is bijgevolg niet ongelijk, als ze die
voorwaarden vervult. [Artt. 10, 11 en 172
Gw. (1994).]
3 oktober 1996
859
22. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 11 - Aan de Belgen toegekende
rechten en vrijheden - Non-discriminatie
- Begrip - Openbaar ministerie en verdachte.
Tussen het O.M. en de verdachte bestaat
een fundamenteel verschil, dat verantwoord is, aangezien het op een objectief
criterium berust, nl. dat eerstgenoemde in
het belang van de maatschappij een openbare dienst vervult die verband houdt met
de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de strafVordering instelt,
terwijllaatstgenoemde zijn persoonlijk belang
verdedigt. [Artt. 10 en 11 Gw. (1994).]
928
16 oktober 1996

ART. 13
23. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Art. 13- Recht op de rechter die de wet
toekent - Begrip.
De macht die het Hofheeft om de ministers te berechten sluit, gelet op de samenhang, ook de macht in om andere justitiabelen
te berechten voor wie het Hof in dat geval
en met uitsluiting van alle andere de
rechter is die de wet hen toekent. (Artt. 13
en 103 Gw.)
12 februari 1996
176
ART. 23
24. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel23- Leiden van een menswaardig
leven - Beperking.
Noch art. 7 van het decreet van 2-17
maart 1791 op de vrijheid van handel en
nijverheid, noch art. 23, 1e lid, Gw. waarborgen een onbeperkte economische vrijheid.
536
4 juni 1996
ART. 24
25. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Art. 24 - Overeenstemming- Onderwijs
- Universitaire instellingen - Financiering - Onderwijzend personeel - Emeritaat- Pensioen- Toelage- Inrustestelling

- Datum - Datum v66r 1 juli 1971 Overlevingspensioen.
Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire
instellingen schendt noch de artt. 10 en 11
Gw. (1994), noch art. 17 Gw. (1831) zoals
dit luidde v66r 1 jan. 1989, noch art. 24,
inzonderheid § 4, Gw. (1994), in zoverre de
erin bedoeldejaarlijkse toelage ten gunste
van de vermelde vrije instellingen wordt
aangewend voor de dienst der pensioenen
van de leden van het onderwijzend personeel van die instellingen, die v66r 1 juli
1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting
van de dienst der overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat
die overlevingspensioenen voor zijn rekening neemt. [Art. 17 Gw. (1831) ; artt. 10,
11 en 25 Gw. (1994); art. 38 wet van 27 juli
1971.]
19 april 1996
327

ART. 25
26. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Art. 25 - Vrijheid van meningsuiting en
van communicatie - Media - Publiciteit
rond een zaak.
De openbaarheid en de berichtgeving
over een zaak in de media is verbonden
met de vrijheid van meningsuiting en
communicatie. (Art. 25 Gw.)
5 april 1996
247

27. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Art. 25 - Drukpers - Persvrijheid Aansprakelijkheid buiten overeenkomstGetrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - 1bepassingsgebied.
Art. 25, tweede lid, Gw. (1994) verleent
aan de uitgevers, drukkers en verspreiders
het voorrecht zich aan elke, zo strafrechtelijke als burgerrechtelijke, aansprakelijkheid te kunnen onttrekken wanneer de
schrijver bekend is en zijn woonplaats in
Belgie heeft; in die mate beperkt het de
mogelijke toepassing van de artt. 1382 en
1383 B.W. [Art. 25, tweede lid, Gw. (1994);
artt. 1382 en 1383 B.W.]
31 mei 1996
525
ART. 27
28. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 27 - Vrijheid van vereniging Wettelijke beperking.
Het recht van vereniging wordt niet
miskend door een gemeentelijk politiereglement dat een sluitingsuur bepaalt met
betrekking tot de exploitatie van drankslijterijen.
4juni 1996
536

94ART. 33
29. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Art. 33- Machten- Scheiding der machten.
Ofschoon het beginsel van de scheiding
der machten in geen enkele bepaling van
de Gw. vermeld wordt, volgt de toepassing
ervan uit de Gw. in haar geheel beschouwd.
[Art. 33, tweede lid, Gw. (1994); algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.]
10 juni 1996
574
ART. 84
30. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 84 - Bindende uitlegging van de
wet - Wetgevende Macht - Beoordeling
- Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te
leggen, alleen uitoefenen met eerbiediging van de normen die een hogere hierarchische waarde hebben dan de wet. (Art.
84 Gw. 1994; art. 7 Ger.W.)
4 november 1996
981
31. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 84 - Bindende uitlegging van de
wet - Wetgevende Macht - Beoordeling
- Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te
leggen alleen uitoefenen met eerbiediging
van de normen die een hogere hierarchische
waarde hebben dan de wet. [Art. 84 Gw.
(1994); art. 7 Ger.W.]
4 november 1996
986
ART. 103
32. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Artikel103- Strafzaken- Strafvordering - Rechtspleging voor het Hof Minister beschuldigd - Andere justitiabele beklaagd - Voorbereiding van de
verdediging - Verdaging van de zaak Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hof is gebracht, in limine litis vraagt
om de zaak te verdagen onder aanvoering
van het feit dat hij, gelet op de omvang
van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt
behandeld en op de complexiciteit van de

zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen
om zijn verdediging voor te bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens
die het aanwijst en rekening houdend met
het feit dat alle bewijsmiddelen tijdens
het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn raadsman
over voldoende tijd en faciliteiten hebben
beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; zo ja, zegt
het Hof dat de zaak niet dient te worden
verdaagd. (Art. 103 Gw. 1994; art. 6.3, b,
E.V.R.M.; art. 14.3, b, I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
33. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Andere
justitiabele beklaagd- Rechtspleging voor
het Hof - Vervolgingen in een andere
zaak - Uitstel van de uitspraak- Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde Kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
voor het Hof is gebracht, in limine litis
vraagt om de uitspraak uit te stellen tot is
beslist over de strafvordering ten laste
van een persoon die in een andere zaak is
betrokken wegens een misdrijf dat aan de
basis zou liggen van de vervolgingen tegen
die beklaagde voor het Hof, zegt het Hof,
nu het overweegt dat het in een later
stadium van de rechtspleging over de regelmatigheid van de overgelegde bewijzen
zal oordelen, dat de uitspraak niet dient
te worden uitgesteld. (Art. 103 Gw. 1994.)
152
6 februari 1996
34. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een
uituoeringswet - Gevolgen.
Het ontbreken van een wet ter uitvoering van het oude art. 90 en het nieuwe
art. 103 Gw. belet niet dat het Hof, in
verenigde kamers, de discretionaire macht
heeft om, overeenkomstig de overgangsbepalingvan voornoemdart.103, de in beschuldiging gestelde minister, die ingevolge een
beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Hofis gebracht, te
berechten in de gevallen en met toepassing van de straffen die in de strafwetten
zijn bepaald.
12 februari 1996
176

-9535. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een
uitvoeringswet- Grondwetswijziging van
5 mei 1993 - Draagwijdte.
De grondwetswijziging van 5 mei 1993
heeft, inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, het Hof
van Cassatie, verenigde kamers, de bevoegdheid ontnomen die het was toegekend
door het oude art. 134 Gw. om zelf het
misdrijf te omschrijven en de straf te
bepalen, maar ze heeft voor het overige
het stelsel van die verantwoordelijkheid
onveranderd gelaten. (Art. 103, overgangsbepaling, Gw.)
176
12 februari 1996
36. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof - Overgangsbepaling
van art. 103 - Werking in de tijd.
De overgangsbepaling van art. 103 Gw.
is van toepassing zowel op de feiten die
voorafgaan aan de grondwetswijzigingvan
5 mei 1993 als op de feiten die daarop
volgen.
12 februari 1996
176
37. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Ontbreken
van een uitvoeringswet- Overgangsbepaling van art. 103 - Wijze van optreden
van het Hof- Toepasselijke normen.
Wanneer het Hof een minister moet
berechten, gedraagt het Hofvan Cassatie,
verenigde kamers, zich, wat de rechtspleging betreft, naar de bepalingen met directe
werking in de nationale rechtsorde, die
vervat zijn in het E.V.R.M. en in het
I.V.B.P.R., naar de Gw., de regels van het
Ger.W., de gemeenschappelijke bepalingen die van toepassing zijn op alle strafrechtspleging, alsook naar de algemene
rechtsbeginselen, en past het de vormen
bepaald in boek II, eerste titel, hoofdstuk
II, Sv., met als opschrift "correctionele
rechtbanken" toe voor zover zij verenigbaar zijn met de bepalingen die de rechtspleging regelen voor het Hof, zitting houdende
met verenigde kamers; die wettelijke, toegankelijke en voorzienbare regels waarborgen de volledige uitoefening van het
recht van verdediging en waarborgen een
eerlijkproces. (Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
176
12 februari 1996
38. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvorde-

ring- Minister beschuldigd - Overgangsbepaling van art. 103 - Wijze van optreden
van het Hof- Toepassing van bestaande
regels - Geen uitoefening van de Wetgevende Macht.
Wanneer het Hof van Cassatie, verenigde kamers, een minister moet berechten, treedt het niet als wetgever op door
toepassing te maken van de bestaande
regels betreffende de wijze van optreden.
(Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
12 februari 1996
176
39. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvordering -Minister beschuldigd - Feiten ten
laste gelegd aan andere justitiabelen
- Samenhang - Bevoegdheid van het
Hof
Wanneer er samenhang bestaat tussen
strafbare feiten die aan een minister worden verweten en feiten die ten laste worden gelegd aan andere justitiabelen, heeft
de bevoegdheid die de Gw. toekent aan het
Hof van Cassatie, verenigde kamers, tot
gevolg dat aile vervolgingen worden gebracht
voor dit hoogste rechterlijk orgaan. (Art.
103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.)
12 februari 1996
176
40. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering- Minister beschuldigd- Feiten ten
laste gelegd aan andere justitiabelen
- Samenhang - Bevoegdheid van het
Hof - Recht op de rechter die de wet
toekent - Begrip.
De macht die het Hofheeft om de ministers te berechten, sluit, gelet op de samenhang, ook de macht in om andere justitiabelen
te berechten voor wie het Hof in dat geval
en met uitsluiting van alle andere de
rechter is die de wet hen toekent. (Artt. 13
en 103 Gw.)
12 februari 1996
176
41. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Aanhangigmaking van de zaak bij het HofDagvaarding - Verwoording van de
telastleggingen - Gebruik van de term
"inzonderheid" - Recht van verdediging
-Begrip.
Wanneer een minister, die in beschuldiging is gesteld en voor het Hof is gebracht
ingevolge een beslissing van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, kritiek
heeft op het gebruik van het bijwoord
"inzonderheid" in de verwoording van de
telastleggingen in de dagvaarding, gaat
het Hof na of het gebruik van die term de
beschuldigde belet kennis te nemen van

-96de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het Hof aanhangig gemaakte
telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in ontkennend geval beslist het Hof
dat het gebruik van dat woord de aanhangigmaking niet ongeldig maakt. (Art. 103
Gw. 1994.)
12 februari 1996
176
42. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Ontbreken
van een uitvoeringswet- Overgangsbepaling van art. 103 - Wijze van optreden
van het Hof - Discretionaire macht Begrip.
Ook al heeft het Hofvan Cassatie, verenigde kamers, voor de handelingen en
verzuimen van de ministers die in de
straf\vetten als misdaden en wanbedrijven worden omschreven en voor de toepassing van de in die artikelen bepaalde
straffen, een discretionaire macht om ze
te berechten, is die macht slechts discretionair
in de mate dat zij het Hof ertoe verplicht
de normen te erkennen volgens welke de
rechtspleging moet worden gevoerd. (Art.
103 overgangsbepaling, Gw.)
12 februari 1996
176
43. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Art. 103 - Strafzaken - Strafvordering- Minister beschuldigd- Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof- Wijze
van optreden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers- Regelmatigheid- Toezicht door het Hof- Omvang.
Wanneer het Hof van Cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld en voor
het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, staat het beginsel van de scheiding
der machten eraan in de weg dat het over
de regelmatigheid van de wijze van optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de
veronderstelling dat de grieven van de
ministers nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door
die vergadering of haar bijzondere commissie, die miskenning de procedure niet
dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden. (Art. 103 Gw. 1994.)
176
12 februari 1996
44. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvordering -Minister beschuldigd - Feiten ten
laste gelegd aan andere justitiabelen Samenhang - Aanhangigmaking van de
zaak bij het Hof- Rechtstreekse dagvaar-

ding door de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie.
In de mate dat het Hof van Cassatie,
verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, andere
justitiabelen te berechten, kunnen deze
laatsten bij rechtstreekse dagvaarding van
de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, voor elke misdaad of voor elk
wanbedrijfvoor het Hofvan Cassatie worden gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht. (Art.
103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.; art.
141 Ger.W.)
12 februari 1996
176
45. - Grondwet (art. 100 tot einde)Art. 103 - Strafzaken- Strafvordering
-Minister beschuldigd - Feiten ten laste
gelegd aan andere justitia belen - Samenhang- Regels i.v.m. samenhang- Verenigbaarheid met de artt. 10 en 11 Gw.
1994- Arbitragehof- Prejudicieel geschil
- Verplichting van het Hof van Cassatie
-Begrip.
De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van Cassatie, dat een
minister en andere justitiabelen moet berechten, aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen
zeggen of de artt. 10 en 11 Gw. worden
geschonden door de artt. 226 en 227 Sv.
i.v.m. de samenhang en, in zoverre laatstvermelde artikelen tot gevolg hebben dat
een beklaagde, die niet de hoedanigheid
van minister heeft, voor het Hofvan Cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf,
wordt gebracht, valt niet onder toepassing
van art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het ontnemen van de
mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen
van een dubbele aanleg, alsook van de
voorziening in cassatie, een ongelijkheid
en een discriminatie doen ontstaan in
strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die
arikelen geschonden zouden zijn, niet door
een wet, een decreet of een regel als bedoeld
in ar. 134 Gw., maar door art. 103 Gw.
12 februari 1996
176
46. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 103- Afwezigheid van de mogelijkheid om verweer te voeren voor de onderzoeksgerechten - Wegvallen van de rechtspraak in twee instanties - Gevolg van
art. 103 Gw.
De afwezigheid van de mogelijkheid om
verweer te voeren voor de onderzoeksgerechten en het wegvallen van de rechtspraak in twee instanties zijn het gevolg

-97van art.103 Gw. dat het Hofvan Cassatie
de bevoegdheid verleent om ministers te
berechten in de bij die bepaling bepaalde
voorwaarden.
24 7
5 april 1996
47.- Grondwet1994(art.100toteinde)
-Art. 103- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Samenhang met feiten ten laste gelegd aan een
andere justitiabele - Bevoegdheid van het
Hof
Bij samenhang tussen strafbare feiten
ten laste van een minister en feiten ten
laste van andere justitiabelen, kan het
Hof van Cassatie, in verenigde kamers,
zich bevoegd verklaren om kennis te nemen
van de tegen laatstgenoemden ingestelde
strafvordering. (Art. 103 Gw. 1994; artt.
226 en 227 Sv.)
247
5 april 1996
48. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Art. 103 - Kamer van Volksvertegenwoordigers - Beslissing om een minister
niet te beschuldigen - Gevolgen.
De discretionaire beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers om
een minister of een staatssecretaris niet
in beschuldiging te stellen en niet voor het
Hof van Cassatie te brengen, betreft
aileen de betrokken minister of staatssecretaris; zij kan niet beletten dat het Hof
van Cassatie oordeelt over andere justitiabelen jegens welke die vergadering
niet bevoegd is. (Artt. 103 en 104 Gw.
1994.)
5 april 1996
24 7
49. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Art. 103 - Minister hoofddader Beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de minister niet te beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens
deelneming aan hetzelfde feit - Eerlijk
proces.
Aileen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde
als mededader wordt vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers buiten vervolging is
gesteld en niet voor het Hof van Cassatie is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een
eerlijk proces verloren heeft. (Art. 103
Gw. 1994; art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1
I.V.B.P.R.)
5 april 1996
24 7
ART. 104
50. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde)
- Art. 104 - Kamer van Volksvertegen-

woordigers - Beslissing om een staatssecretaris niet te beschuldigen - Gevolgen.
De discretionaire beslissingvan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers om een minister of een staatssecretaris niet in beschuldiging te stellen en niet voor het Hof van
Cassatie te brengen, betreft aileen de betrokken minister of staatssecretaris; zij kan
niet beletten dat het Hof van Cassatie
oordeelt over andere justitiabelen jegens
welke die vergadering niet bevoegd is.
(Artt. 103 en 104 Gw. 1994.)
247
5 april1996
ART. 147
51. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 147- Bevoegdheid van het HofDraagwijdte.
Art. 147 Gw. dat o.m. bepaalt dat het
Hof niet in de beoordeling van de zaken
zelf treedt, behalve bij het berechten van
ministers en leden van de gemeenschapsen gewestregeringen, bakent de macht
van het Hof afwanneer het uitspraak doet
over de voorzieningen in cassatie.
176
12 februari 1996
ART. 149
52. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde)
- Artikel 149 - Wegverkeersreglement
van 01-12-1975 -Artikel10.1, r en 3°Een veroordeling - Wettelijkheid.
Schendt noch art. 149 Gw. noch enige
bepaling van het Sv., de beslissing van de
rechter die ten laste van de beklaagde een
overtreding vaststelt van zowel het 1° als
het 3° van art. 10.1 van het Wegverkeersreglement, waarnaar in de beslissing verwezen wordt en waarvan de tekst
wordt aangehaald, en de tenlastelegging
waar deze overtredingen zijn samengebracht, bewezen verklaart. (Art. 149 Gw.
en art. 10.1, 1o en 3°, Wegverkeersreglement.)
15 oktober 1996
924
ART. 159
53. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde)
- Artikel 159 - Rechterlijke Macht Toezicht op gemeenteverordening- Draagwijdte.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die zich niet beperkt
tot het toezicht op de overeenstemming
met de wet van een aanvullende gemeenteverordening op de uitoefening van de
prostitutie, maar de gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordeelt. (Art. 159 Gw.
1994.)
39
9 januari 1996

-9854. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Artikel159- Gemeentelijke politieverordening - Onwettigheid van een bepaling - Gevolg t.a. v. de andere bepalingen
van die verordening.
Wanneer een bepaling van een gemeentelijke politieverordening niet met de wetten in overeenstemming is, mag de rechter
niet weigeren de andere bepalingen van
die verordening toe te passen.
4juni1996
536
55. - Grondwet 1994 (art.lOO tot einde)
- Art. 159 - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen- Verkeersbelasting op de autovoertuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen - Voertuig - Autovoertuig - Minibus.
De Koning heeft, bij het K.B. van 8 juli
1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen, inzonderheid
art. 15, § 1, 2°, b, de vrijstelling van de
verkeersbelasting op de autovoertuigen
niet kunnen beperken tot de personenauto's,
in de strikte betekenis van het woord, die
als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door gebrekkigen; hij heeft derhalve de voor hetzelfde doel gebruikte
minibussen niet van die vrijstelling kunnen uitsluiten en aldus de draagwijdte
beperken van art. 5, § 1, eerste lid, so, van
het W.I.G.B., welke bepaling kracht van
wet heeft. [Art. 159 Ger.W. (1994); art. 5, §
1, eerste lid, so, en tweede lid, W.I.G.B.;
art. 15, § 1, 2°, b, K.B. 8 juli 1970.]
5 september 1996
714
ART. 172
56. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Artikel 172 - Gelijkheid inzake belastingen - Begrip.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel
van gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel
van non-discriminatie in het genot van de
aan Belgen toegekende rechten en vrijheden, alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde
toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid
tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze te verantwoorden is; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de
getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt oak
geschonden wanneer vaststaat dat de aan-

gewende middelen niet redelijkerwijze in
verhouding staan tot het beoogde doel.
Een gemeentebelasting die de door de
gemeente gedane kosten voor wegenis- en
netbouwwerken enkel ten laste legt van
de personen aan wie ze speciaal ten goede
komen, is bijgevolg niet ongelijk, als ze die
voorwaarden vervult. [Artt. 10, 11 en 172
Gw. (1994).]
S oktober 1996
859

H
HANDELSPAPIER
1. - Postcheque- Diefstal van formulieren - Aansprakelijkheid voor de gevolgen.
In de regel rust de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien
uit diefstal van een postcheque, op de
houder van de postrekening. (Artt. 15 en
17, so, Postchequewet.)
110
25 januari 1996
2. - Postcheque - Postcheque met
waarborgkaart - Diefstal - Verzet Betaling- Aansprakelijkheid van de Post.
Wanneer een gestolen postcheque met
de bijhorende waarborgkaart ter betaling
wordt aangeboden in de door art. 142ter, §
1, M.B. 12 jan. 1970 bepaalde voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Post
bij uitbetaling na verzet specifiek geregeld
en niet onderworpen aan de gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht. (Art. 126,
eerste lid, K.B. 12 jan. 1970.)
25 januari 1996
110

HANDELSPRAKTIJKEN
1. - Met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad - Vordering tot staking Verweer - Invloed op de bevoegdheid.
De aard van het verweer tegen een
vordering die stoelt op het verbod om een
met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad te stellen determineert noch
wijzigt de aard van die vordering. (Artt. 9
en 589 Ger.W., 55 Handelspraktijkenwet
1971, thans 589, eerste lid, Ger.W., en 95
Handelspraktijkenwet 1991.)
SO mei 1996
519
2. - Reclame - Aanbod van produkten - Toereikende voorraad - Begrip.
De verkoper die als reclame produkten
aanbiedt, moet, behoudens overmacht,
beschikken over een voorraad die, gelet op
de omvang van de reclame, toereikend is

-99om aan normale vooruitzichten te voldoen. (Artt. 23, 90 Handelspraktijkenwet.)
12 september 1996
742
3. - Vordering tot stopzetting - Met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
- Toerisme- Volkstoerisme- Jaarlijkse
vakantie - Arbeidersvakantie - Instelling- Financiele steun - AanwendingInstallaties - Gebouwen - Clienteel Werknemers - Ander clienteel.
De instelling voor arbeidersvakantie of
volkstoerisme, die de financiele steun heeft
ontvangen als bepaald bij K.B. 23 jan.
1951 betreffende het verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvakantie en het volkstoerisme, gewijzigd
bij K.B. 2 maart 1956, stelt geen met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad
wanneer zij die steun volledig aanwendt
voor de in voormeld K.B., zoals het is
gewijzigd, bedoelde bestemming maar zich
voorts ertoe beperkt in de met die toelagen opgetrokken en ingerichte installaties
en gebouwen een hotel te exploiteren dat
ook openstaat voor een ander clienteel
dan de werknemers en hun gezin tijdens
hun wettelijke jaarlijkse vakantie. (Art.
93 Handelspraktijkenwet.)
3 oktober 1996
843

HELING
1. - Bestanddelen.
Voor heling moeten volgende bestanddelen verenigd zijn : het bezit of de detentie van een zaak, verkregen door een misdaad
of een wanbedrijf door een derde gepleegd,
alsook de aan het in bezit of detentie
nemen voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong van de zaak; de inbezitneming kan
bestaan in het verbruik of medeverbruik
van de zaak. (Art. 505 Sw., thans art. 505,
1°, Sw.)
4juni 1996
539
2. - Inbezitneming- Verbruik of medeverbruik.
Voor heling moeten volgende bestanddelen verenigd zijn : het bezit of de detentie van een zaak, verkregen door een misdaad
of een wanbedrijf door een derde gepleegd,
alsook de aan het in bezit of detentie
nemen voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong van de zaak; de inbezitneming kan
bestaan in het verbruik of medeverbruik
van de zaak. (Art. 505 Sw., thans art. 505,
1°, Sw.)
539
4 juni 1996

HERHALING
1. - Veroordeling tot een gevangenisstraf - Ten minste een jaar - Nieuw
wanbedrijf- Termijn - Vijf jaar - Vertrekpunt van de termijn - Voorwaardelijke invrijheidsstelling- Ondergane straf
-Begrip.
Wie tot een gevangenisstraf van ten
minste eenjaar veroordeeld is, verkeert in
een staat van wettelijke herhaling, indien
hij het nieuwe wanbedrijf pleegt binnen
vijf jaar na het ondergaan van zijn straf;
een veroordeelde die voorwaardelijk in
vrijheid is gesteld, wordt geacht zijn straf
te hebben ondergaan op de dag van zijn
definitieve invrijheidsstelling. (Art. 56, tweede
lid, Sw.)
961
23 oktober 1996
2. - Wegverkeerswet- Art. 36, tweede
lid- Nieuwe herhaling- Uitwissing van
de eerste veroordeling - Gevolg.
Is constitutiefvoor de bij art. 36, tweede
lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling :
de uitwissing van de eerste veroordeling
met toepassing van art. 619 Sv., staat de
veroordeling in staat van nieuwe herhaling niet in de weg. (Art. 36, tweede lid,
Wegverkeerswet, en art. 619, eerste lid,
Sv.)
1063
19 november 1996

HERSTEL IN EER EN RECHTEN
Uitwissing - Wegverkeerswet - Art.
36, tweede lid - Nieuwe herhaling Gevolg.
Is constitutiefvoor de bij art. 36, tweede
lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe herhaling, de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling:
de uitwissing van de eerste veroordeling
met toepassing van art. 619 Sv., staat de
veroordeling in staat van nieuwe herhaling niet in de weg. (Art. 36, tweede lid,
Wegverkeerswet, en art. 619, eerste lid,
Sv.)
1063
19 november 1996

HERZIENING
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
-

1. - Verzoek en verwijzing om advies
Ontvankelijkheid van het verzoek -

-100Nieuw deskundigenverslag- Overeenstemming van dit verslag met een in het geding
verworpen standpunt.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot herziening dat bernst op een nieuw deskundigenverslag wanneer dit verslag geen wijziging
in de stand van de wetenschap aanvoert,
maar slechts een op nieuwe waarnemingen gestoelde conclusie die reeds door de
feitenrechter was verworpen. (Art. 44S,
so, Sv.)
25 april 1996
S41
2. - Verzoek en verwijzing om advies
- Nieuwe feiten.
Wanneer het bewijs van de onschuld
van een veroordeelde eventueel uit nieuwe
feiten kan blijken, verklaart het Hof van
Cassatie de aanvraag tot herziening ontvankelijk en beveelt het dat de aanvraag
door een door het Hof aangewezen hofvan
beroep zal worden onderzocht. (Art. 44S,
eerste lid, so, en 445, derde lid, Sv.)
5juni 1996
552

HOF VAN ASSISEN
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN
HETHOF
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN
EINDARREST
ALLERLEI

SAMENSTELLING VAN DE JURY
EN VAN HET HOF
1. - Samenstelling van de jury en van
het hof- Ondervraging van de beschuldigde door de aangewezen voorzitter Vervanging van de voorzitter- Uitwerkingen.
De magistraat die de beschuldigde krachtens art. 29S Sv. heeft ondervraagd, hoeft
niet noodzakelijk deel uit te maken van
het hof van assisen waarvoor de beschuldigde achteraf verschijnt.
10 januari 1996
42
2. - Samenstelling van de jury en van
het hof- Vervanging van de voorzitter Vaststelling.
Wanneer uit een bij het dossier van de
rechtspleging voor het hof van assisen
gevoegde beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep blijkt dat
een raadsheer van het hof van beroep is
aangewezen tot voorzitter van een hof van
assisen ter vervanging van de v66r hem
tot voorzitter aangewezen en wettelijk ver-

hinderde raadsheer, hoeft het procesverbaal van de debatten geen melding te
maken van die vervanging. (Art. 120 Ger.W.)
42
10 januari 1996
3. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van het hof Assessoren - Rechters in de rechtbank
van eerste aanleg - Plaats - Rechtbank in de zetel waarvan de assisen worden gehouden - Aanwijzing - Thrmoeden.
De rechters die behoren tot de rechtbank van eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen worden gehouden en die
als assessoren zitting hebben in het hof
van assisen, moeten worden geacht door
de voorzitter van de vorenvermelde rechtbank te zijn aangewezen. (Art. 121, eerste
lid, Ger.W.)
15 mei 1996
459
4. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van het hof Assessoren - Aanwijzing - "Oudstbenoemde" rechters - Verhindering- Vaststelling.
De voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg in de zetel waarvan de assisen
worden gehouden, oordeelt welke aanwijzingen van assessoren bij het hof van
assisen, gelet op de behoeften van de
dienst zowel in het hof van assisen als in
de rechtbank, de rechtsbedeling het best
zullen kunnen waarborgen; daaruit volgt
dat de voorzitter van de rechtbank, wanneer hij niet de oudstbenoemde magistraten aanwijst, niet hoeft vast te stellen dat
ze verhinderd zijn. (Art. 121, eerste lid,
Ger.W.)
15 mei 1996
459

5. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van het hof Assessoren - Aanwijzing - Andere dan
de "oudstbenoemde" rechters - Rechten
van de Mens - Eerlijk proces.
Uit de enkele omstandigheid dat de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg van de zetel waar de assisen worden gehouden niet de oudstbenoemde magistraten in zijn rechtbank als assessoren bij
het hof van assisen heeft aangewezen,
kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 121,
eerste lid, Ger. W.)
15 mei 1996
459
6. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van de jury Lijst van de gezworenen - Kennisgeving

-
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aan beschuldigde - Doel van de rechtsvorm - Aard van de rechtsvorm.

BEHANDELING TER ZITTING
EN TUSSENARRESTEN

Ten minste achtenveertig uren v66r de
opening van de debatten wordt de lijst van
de gezworenen door toedoen van het openbaar ministerie aan de beschuldigde ter
kennis gebracht; die rechtsvorm strekt
ertoe de beschuldigde de gelegenheid te
geven zijn wrakingsrecht met kennis van
zaken uit te oefenen en is substantieel.
(Art. 241 Ger.W.)
459
15 mei 1996
7. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van de jury Lijst van de gezworenen - Onderzoek
betreffende de gezworenen - Stukken
van het onderzoek - Voeging bij het dossier - Verzuim of onregelmatigheid Sanctie.

10. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Vraag
aan de jury - Onduidelijk antwoord Her haling.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de
voorzitter van het hofvan assisen, die het
antwoord van de jury op een vraag niet
goed begrepen heeft, dit te doen herhalen.
(Art. 348 Sv.)
10 januari 1996
43
11. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury -Behandeling ter zitting- Getuigen - Bloed- en
aanverwanten van de beschuldigde Verhoor zonder eedafneming - Wettigheid.
Ze1fs als geen van de partijen zich ertegen verzet dat een in art. 322 Sv. vermelde
persoon wiens naam voorkomt op de betekende lijst van de getuigen, onder ede
wordt verhoord, kan de voorzitter van het
hof van assisen hem krachtens zijn discretionaire macht zonder eedafneming
ondervragen bij wijze van inlichting. (Artt.
268, 269 en 322 Sv.)
322
17 april 1996
12. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury -Behandeling ter zitting- Vragen aan de jury Objectieve ofreele verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden.
De vragen m.b.t. de reele of objectieve
verzwarende omstandigheden in geval van
een misdaad die aan verschillende beschuldigden ten laste gelegd wordt, hoeven niet
voor ieder van hen afzonderlijk te worden
gesteld. (Artt. 337 en 338 Sv.)
322
17 april 1996
13. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Behandeling ter zitting - Vragen aan de jury Reele of objectieve verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden Verzoek van een beschuldigde- Weigering
van de voorzitter - Art. 6.2 E. V.R.M. Vermoeden van onschuld.
Geen schending van art. 6.2 E.V:R.M.,
waarin het vermoeden van onschuld is
vastgelegd, kan worden afgeleid uit de
weigering van de voorzitter van het hof
van assisen om de vraag i.v.m. de reele of
objectieve verzwarende omstandigheden
afzonderlijk te stellen voor ieder van de
beschuldigden. (Art. 6.2 E.V.R.M., artt.
337 en 338 Sv.)
322
17 april 1996

De stukken van het onderzoek die betrekking hebben op de werkende gezworenen
en op de toegevoegde gezworenen die
geroepen zijn om zitting te nemen, worden bij het strafdossier gevoegd en blijven daarin liggen totdat de rechtsprekende jury is samengesteld; die toevoeging is nochtans niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid. (Artt. 223 en 241
Ger.W.)
15 mei 1996
459
8. - Samenstelling van de jury en van
het hof- Beletsel - Vaststelling.
De beschuldigde, die van het dossier
inzage genomen heeft of kan nemen, kan
hierdoor nagaan of de magistraten, die
zitting houden in het hof van assisen, in
de zaak al dan niet als onderzoeksrechter
of O.M. zijn opgetreden in strijd met art.
127 Ger.W.
4 september 1996
706
9. - Samenstelling van de jury en van
het hof - Samenstelling van het hof Vaststelling - Processen-verbaal van de
terechtzittingen.
Voor het hof van assisen moeten het
onderzoek en de debatten, wanneer zij
eenmaal begonnen zijn, zonder onderbreking worden voortgezet tot na de verklaring van de jury; indien het procesverbaal van de eerste terechtzitting de
samens telling van het hof van ass is en op
regelmatige wijze vaststelt, mogen de
processen-verbaal van de daaropvolgende
terechtzittingen zich bijgevolg ertoe beperken vast te stellen dat het rechtscollege
niet is gewijzigd. (Art. 353 Sv.; art. 779,
eerste lid, Ger.W.)
11 september 1996
732

-10214. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Aan de
jury te stellen vragen - Voorwerp.
De aan de jury te stellen vragen moeten
de beschuldiging uitputten, d.w.z. dat zij
alle punten van de beschuldiging dienen
te behelzen waarop het arrest van verwijzing slaat, met alle- reele of persoonlijke
- omstandigheden die het misdrijfuitmaken c.q. verzwaren; zij mogen uitsluitend
betrekking hebben op feiten die daarmee
verband houden; op verzoek van een partij moeten die vragen worden aangevuld
met de vragen betre:ffende de bij artt. 339
Sv. en 10 Wet Bescherming Maatschappij
bepaalde gevallen; voor het overige beslist
de voorzitter van het hof van assisen en,
in geval van betwisting, het hof zelf op
onaantastbare wijze welke andere vragen
uit de debatten volgen, mits aan de jury
geen andere feiten worden onderworpen
dan die waarvoor de verwijzing is uitgesproken. (Artt. 337 tot 339 Sv.)
420
8 mei 1996
15. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Aan de
jury te stellen vragen - Bevoegdheid van
het hof van assisen.
De aan de jury te stellen vragen moeten
de beschuldiging uitputten, d.w.z. dat zij
alle punten van de beschuldiging dienen
te behelzen waarop het arrest van verwijzing slaat, met alle - reele of persoonlijke
- omstandigheden die het misdrijfuitmaken c.q. verzwaren; zij mogen uitsluitend
betrekking hebben op feiten die daarmee
verband houden; op verzoek van een partij moeten die vragen worden aangevuld
met de vragen betre:ffende de bij artt. 339
Sv. en 10 Wet Bescherming Maatschappij
bepaalde gevallen; voor het overige beslist
de voorzitter van het hof van assisen en,
in geval van betwisting, het hof zelf op
onaantastbare wijze welke andere vragen
uit de debatten volgen, mits aan de jury
geen andere feiten worden onderworpen
dan die waarvoor de verwijzing is uitgesproken. (Artt. 337 tot 339 Sv.)
420
8 mei 1996
16. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Tussenarrest- Overtuigingsstuk - Niet vertonen
van een overtuigingsstuk- Nietigheid.
Het vertonen van de overtuigingsstukken aan de beschuldigde is niet op
stra:ffe van nietigheid voorgeschreven; onder
voorbehoud dat het recht van verdediging
van de beschuldigde wordt geeerbiedigd,
is naar recht verantwoord de beslissing
waarbij de exceptie van nietigheid op grond

van het niet vertonen van de overtuigingsstukken aan de beschuldigde wordt verworpen doordat het hof van assisen in de
onmogelijkheid verkeert om voornoemde
stukken over te leggen daar ze vernietigd
zijn. (Art. 329 Sv.).
8 mei 1996
421
17. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Tussenarrest- Overtuigingsstuk - Niet vertonen
van een overtuigingsstuk - Recht van
verdediging.
Het vertonen van de overtuigingsstukken aan de beschuldigde is niet op
stra:ffe van nietigheid voorgeschreven; onder
voorbehoud dat het recht van verdediging
van de beschuldigde wordt geeerbiedigd,
is naar recht verantwoord de beslissing
waarbij de exceptie van nietigheid op grond
van het niet vertonen van de overtuigingsstukken aan de beschuldigde wordt verworpen doordat het hof van assisen in de
onmogelijkheid verkeert om voornoemde
stukken over te leggen daar ze vernietigd
zijn. (Art. 329 Sv.).
421
8 mei 1996
18. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Onpartijdigheid - Vermoeden van onschuld Meningsuiting van de voorzitter - Discretionaire macht - Grenzen.
De discretionaire macht waarover de
voorzitter van het hof van assisen krachtens art. 258 Sv. beschikt, geeft hem niet
het recht om o.m. in een aan de juryleden
overhandigd stuk zijn mening te kennen
te geven over de aan de beschuldigden
verweten feiten en aldus artt. 6.1 en 6.2
E.VR.M. te schenden dat de onpartijdigheid van de hoven en rechtbanken en het
vermoeden van onschuld waarborgt.
8 mei 1996
423
19. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury -Behandeling ter zitting - Rechten van de Mens
- Artikel 6.3.a, E.V.R.M. - Onderrichting van de beschuldigde - Aard en
reden van de beschuldiging.
Het hof van assisen dat in een op tussengeschil gewezen arrest erop wijst dat "(de
verdediging), die in kennis was gesteld
van de vorderingen van het openbaar ministerie bij de verschijning van de beschuldigden voor het vonnisgerecht, aldus de
kans heeft gehad om in de pleidooien de
vorderingen te betwisten en conclusie te
nemen" en dat de beschuldigde geen gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheid om "te
vragen dat bijkomende vragen worden

-103gesteld", stelt daardoor vast dat de beschuldigde tijdig op de hoogte is gebracht van
de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging en dat hij over
voldoende tijd en faciliteiten heeft beschikt
om zijn verdediging voor te bereiden. (Artt.
6.3.a en 6.3.b E.V.R.M.)
15 mei 1996
459
20. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Behandeling ter zitting- Rechten van de Mens
-Art. 6.3.b E.V.R.M.- Verdediging van
beschuldigde - Voorbereiding - Tijd Faciliteiten.
Het hofvan assisen dat in een op tussengeschil gewezen arrest erop wijst dat "(de
verdediging), die in kennis was gesteld
van de vorderingen van het openbaar ministerie bij de verschijning van de beschuldigden voor het vonnisgerecht, aldus de
kans heeft gehad om in de pleidooien de
vorderingen te betwisten en conclusie te
nemen" en dat de beschuldigde geen gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheid om "te
vragen dat bijkomende vragen worden
gesteld", stelt daardoor vast dat de beschuldigde tijdig op de hoogte is gebracht van
de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging en dat hij over
voldoende tijd en faciliteiten heeft beschikt
om zijn verdediging voor te bereiden. (Artt.
6.3.a en 6.3.b E.V.R.M.)
459
15 mei 1996
21. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Behan·
deling ter zitting - Vraag aan de jury Verzwarende omstandigheid - Omstandigheid blijkt uit de debatten - Rechten
van de Mens.
Geen schending van de in art. 6.1 E.V.R.M.
vervatte regels kan hieruit worden
afgeleid dat de voorzitter van het hofvan
assisen aan de jury een vraag heeft
gesteld over een verzwarende omstandigheid betreffende een misdaad waarvan
dat hof van assisen diende kennis te
nemen, wanneer die omstandigheid uit de
debatten blijkt. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art.
338 Sv.)
15 mei 199
459

22. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Behandeling ter zitting - Lijst van getuigen Kennisgeving aan beschuldigde - Identiteit van een getuige - Vergissing- Verbetering- Verhoor ter zitting- Geen verzet
- Gevolg.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt dat, ter zitting van het hof van

assisen, een getuige wordt gehoord wiens
identiteit verkeerd is vermeld op de lijst
van de getuigen die aan de beschuldigde
ter kennis werd gebracht, wanneer de
beschuldigde, na verbetering van de verkeerde identiteit, zich niet tegen dat verhoor heeft verzet. (Art. 315 Sv.)
15 mei 1996
459
23. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Behandeling ter zitting - Discretionaire macht
van de voorzitter - Aan de jury overhandigd antwerp van vragen - Rechten van
de Mens- E. V.R.M. - Artikel 6- Artikel
6.2 - Vermoeden van onschuld.
Uit de enkele omstandigheid dat de
voorzitter van het hofvan assisen, krachtens de hem door art. 268 Sv. toegekende
bevoegdheden, bij ontstentenis van verzet
of van opmerkingen van de beschuldigde
of zijn raadsman, aan de juryleden een
ontwerp van vragen heeft overhandigd
v66r de sluiting van de debatten, valt geen
schending afte leiden van art. 6 E.V.R.M.
[Artt. 6, 6.2 E.V.R.M.; art. 268 Sv.]
30 juli 1996
685
24. - Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury - Discretionaire macht van de voorzitter- Daad
van onderzoek buiten de debatten.
Wanneer de debatten voor het hof van
assisen begonnen zijn, mag de voorzitter
van het hof van as sis en op grond van zijn
discretionaire macht geen onderzoeksmaatregel gelasten buiten de tegenwoordigheid van de gezworenen en de partijen.
(Artt. 268 en 353 Sv.)
27 augustus 1996
694

EINDARREST
25. - Eindarrest- Veroordeling- Cassatieberoep - Draagwijdte van het cassatieberoep - Onderzoek voor het hof van
assisen - Rechtspleging voor het hof van
assisen.
De beschuldigde die zich in cassatie
heeft voorzien tegen de door een hof van
assisen tegen hem uitgesproken veroordeling, kan tot staving van dat cassatieberoep middelen aanvoeren waarin het
voor het hof van assisen gedane onderzoek en de voor dat hof gevoerde rechtspleging worden bekritiseerd. (Art. 408 Sv.)
17 april 1996
322
26. - Eindarrest- Veroordeling- Cassatieberoep - Draagwijdte van het cas sa tie·
beroep - Thssenarrest.
De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het veroordelend

-104arrest dat een hof van assisen tegen hem
heeft uitgesproken, kan zich enkel beroepen op de onwettigheid van een tussenarrest, in zoverre het eindarrest door die
onwettigheid kan worden aangetast. (Art.
408 Sv.)
17 april 1996
322

ALLERLEI
27. - Allerlei- Beschikkingen tot vaststelling van de openingsdatum van de
zitting en de de batten - Beslissingen zonder verband met de rechtspleging en de
de batten voor het hof van assisen.
De beschikkingen van de eerste voorzitter van het hof van beroep waarbij de
openingsdatum van een zitting van het
hofvan assisen en de openingsdatum van
de debatten wordt vastgesteld, houden
geen verband met de debatten zelf en met
de voor dat rechtscollege gevoerde rechtspleging. (Art. 177 Ger.W.)
706
4 september 1996

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

Beslissingen en partijen
Principaal beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar g'eschil
Incidenteel beroep
Gevolgen, bevoegdheid van de rechter
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZENINBEGREPEN)

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

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

1. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen- Partijen tussen wie geen
geding aanhangig is.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep
dat door de oorspronkelijke verweerder
tegen een medeverweerder is ingesteld,
wanneer tussen hen geen geding aanhangig was voor de eerste rechter en het

geschil niet onsplitsbaar is. (Artt. 1050,
1053 Ger.W.)
7 juni 1996
566
PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN, ONSPLITSBAAR GESCHIL

2. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar geschil
- Termijn van verschijning - Nietinachtneming- Nietigheid van het hager
beroep.
De termijn om in hoger beroep te verschijnen, is voorgeschreven op straffe van
nietigheid; die nietigheid wordt door de
rechter, zelfs ambtshalve, uitgesproken,
ook al zou de akte van hoger beroep het
doel hebben bereikt dat de wet ermee
beoogt, daar art. 867 Ger.W. niet van
toepassing is als de op straffe van verval
ofnietigheid voorgeschreven termijnen niet
in acht genomen zijn. (Artt. 710, 862,
1042, 1062 Ger.W.)
5 januari 1996
15
3. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar geschil
- Termijn - Uit huwelijk of afstamming
ontstane verplichtingen - Aanvang van
de termijn.
Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de gri:ffier van
de beslissing kennis aan de partijen en
wordt hoger beroep ingesteld binnen een
maand na de kennisgeving. (Art. 203ter
B.W.; art. 1253quater, b en d, Ger.W.)
1204
12 december 1996
4. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep, vorm, termijn, onsplitsbaar geschil
- Termijn - Aard - Gevolg.
De termijnen om een rechtsmiddel aan
te wenden zijn op straffe van verval voorgeschreven; het verval wegens de laattijdigheid van het hoger beroep moet door
de rechter ambtshalve worden uitgesproken. (Artt. 860, tweede lid, 862, § 1, 1°, en
§ 2, 865 en 1051 Ger.W.)
12 december 1996
1204
INCIDENTEEL BEROEP

5. - Burgerlijke zaken (handels- en
sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel
beroep - Echtscheiding - Op grand van
feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar
- Weerlegging van het schuldvermoeden.
Uit art. 1054, eerste lid, Ger.W. volgt
dat de gedaagde in hoger beroep ten aanzien van de partij die in het geding is voor
de rechter in hoger beroep, de beschikking

-
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van het beroepen vonnis met betrekking
tot de vordering strekkende tot weerlegging van het in art. 306 B.W. bepaalde
vermoeden van schuld, waardoor hij gegriefd
wordt, ongeacht de in art. 1051 Ger.W.
bepaalde termijn mag aanvechten. (Artt.
232, eerste lid, en 306 B.W.; 1054, eerste
lid, Ger.W.)
4 januari 1996
11
6. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen)- Incidenteel
beroep - Termijn.
De gedaagde in hager beroep kan te
allen tijde incidenteel beroep instellen tegen
alle partijen die in het geding zijn voor de
rechter in hager beroep, zelfs indien hij
het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of v66r de betekening erin berust
heeft. (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)
4 januari 1996
11
7. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen)- Incidenteel
beroep - Vorm - Conclusie.
Het incidenteel beroep is, in de regel,
aan geen andere vormvereisten onderworpen dan die, welke gelden voor de conclusies. (Artt. 741 tot 744, 1042, 1054 en
1056, 4°, Ger.W.)
818
30 september 1996
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

8. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen,
bevoegdheid van de rechter- Devolutieve
kracht - Draagwijdte - Beperking Onderzoeksmaatregel - Bevestiging Beslissing - Grondslag - Onderzoeksmaatregel - Resultaten - Beoordeling.
Door de devolutieve kracht van het hager
beroep wordt de hele zaak aanhangig gemaakt
bij de appelrechter, bitmen de perken van
het door de partijen ingestelde hager beroep;
die kracht wordt echter beperkt door de
beslissing van de appelrechter wanneer
hij, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste
rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, en de appelrechter kan bijgevolg zijn
beslissing niet gronden op de beoordeling
van de resultaten van de onderzoeksmaatregel, waarvan enkel de eerste rechter kennis neemt. (Art. 1068 Ger.W.)
828
30 september 1996
9. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen,
bevoegdheid van de rechter - Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg Devolutieve kracht- Beslissing- Grandslag.

Art. 1068 Ger.W. wordt geschonden door
het arrest dat een bestreden vonnis, dat
een deskundigenonderzoek beveelt, bevestigt en daarbij gedeeltelijk op het verslag
van dat deskundigenonderzoek steunt. (Art.
1068 Ger.W.)
30 september 1996
828
10. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter- Punten
in geschil - Eerste rechter - Rechtsmacht volledig uitgeoefend - Gevolgen.
Hoewel elk hager beroep tegen een eindvonnis het geschil zelf bij de appelrechter
aanhangig maakt, brengt het aan die rechter niet de beschikkingen over die vervat
waren in een vroeger vonnis waartegen
geen hager beroep is ingesteld en waarbij
de eerste rechter zijn rechtsmacht reeds
geheel had uitgeoefend m.b.t. punten in
geschil. (Artt. 19, eerste lid, en 1068,
eerste lid, Ger.W.)
4 oktober 1996
864
11. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen,
bevoegdheid van de rechter:_ Geschil inzake
bevoegdheid - Rechtsmacht van appelrechter.
Wanneer de tegenpartij voor de eerste
rechter de volstrekte bevoegdheid van de
geadieerde rechter heeft betwist, maar
eiser de verwijzing van de zaak naar de
arrondissementsrechtbank niet heeft
gevorderd, al kan hij dat op grand van
artikel 639 Ger.W. doen, moet de appelrechter die op zijn beurt van de exceptie
van onbevoegdheid kennis neemt, zijn
rechtsmacht bepalen naar het onderwerp
van het geschil, zoals dat door eiser is
omschreven. (Artt. 643, 660 Ger.W. en
1068 Ger.W.)
21 oktober 1996
946
SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE
REGELS)

12. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal
procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsgerechten - Samenstelling - Betwisting
hoedanigheid werknemer - Exceptie van
onbevoegdheid - Verruimde samenstelling - Arbeidsrechtbank - Beperkte
kamer- Arbeidshof- Beperkte kamerGevolg.
Het Arbeidshof oordeelt wettig dat het
niet dient te worden samengesteld als
bepaald in art. 104, derde lid, Ger.W. nu
het vaststelt dat het beroepen vonnis niet
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met vier rechters in sociale zaken werd
uitgesproken. (Art. 104, derde lid,
Ger.W.)
17juni 1996
609
13. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Sociaal
procesrecht (bijzondere regels) - Vordering - Rust- en overlevingspensioen Termijn - Duur - Begin en einde Begin - Rechterlijke beslissing- Kennisgeving - Gerechtsbrief
Laattijdig en niet ontvankelijk is het
hoger beroep dat tegen een inzake rustpensioen aan een zelfstandige gewezen
vonnis wordt ingesteld, meer dan 1 maand
na de kennisgeving van de beslissing door
de griffier overeenkomstig art. 792, tweede
en derde lid, Ger.W. (Artt. 32, 2°, 581, 2°,
704, eerste lid, 792, tweede en derde lid,
1051, eerste lid, Ger.W.)
9 december 1996
1183

STRAFZAKEN(DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
ALGEMEEN

14. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Algemeen- Akte van hoger
beroep - Niet goedgekeurde doorhalingen
- Gevolg.
Een akte van hoger beroep in strafzaken die niet goedgekeurde doorhalingen
bevat, moet gelezen worden met behoud
van de geschrapte woorden (art. 78 Sv.)
maar zij is niet nietig wanneer de zonder
goedkeuring geschrapte woorden de regelmatigheid van de rechtspleging niet aantasten.
9 januari 1996
37
15. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Algemeen- Akte van hager
beroep - Niet goedgekeurde doorhalingen
- Geldigheid van rechtsmiddel.
Een hoger beroep in strafzaken is niet
nietig doordat in de akte van hoger beroep
doorhalingen zonder enig verband met de
vermelding van een substantiiHe of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorm, niet regelmatig zijn goedgekeurd.
9 januari 1996
37
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

16. - 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 het haar bij
art. 135 Sv. toegekende recht om hoger
beroep in te stellen tegen een door de
raadkamer gewezen beschikking van
buitenvervolgingstelling slechts uitoefenen indien haar burgerlijke-partijstelling
ontvankelijkis en zij derhalve op regelmatige wijze als partij kan optreden.
25 april 1996
339
17. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen Stedebouw - Herstel van plaats in de
vorige staat - Vordering van de gemachtigde ambtenaar- Beslissing die het algemeen belang schaadt - Hoger beroep van
het O.M.
Wanneer op de vordering van de gemachtigde ambtenaar om de plaats in de vorige
staat te herstellen een beslissing volgt die
het door deze ambtenaar verdedigde algemeen belang schaadt, is het de taak van
het openbaar ministerie de bij de wet
bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden.
(Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw; art. 202 Sv.)
22 oktober 1996
953
PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN

18. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Principaal beroep, vorm,
termijn- Termijn- Uitlevering- In het
buitenland verleend bevel tot aanhouding
- Uitvoerbaarverklaring - Beschikking
van de raadkamer.
Inzake uitlevering bedraagt de termijn
om hoger beroep in te stellen tegen de
beschikking van de raadkamer, waarbij
het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te rekenen
van de betekening van die beschikking.
(Art. 135 Sv.; art. 3 Uitleveringswet 1874.)
73
17 januari 1996
19. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Principaal beroep, vorm,
termijn - Vonnis van de politierechtbank
- Hoger beroep van het openbaar ministerie - Vorm - Termijn.
Het hoger beroep van de procureur des
Konings tegen een vonnis van de politierechtbank wordt regelmatig ingesteld door een
verklaring ter griffie van de voornoemde
rechtbank binnen de bij art. 203, § 1, Sv.
bepaalde termijn. (Artt. 174 Sv. en 202, 5°,
Sv., gew. bij art. 12 wet 11 juli 1994.)
419
8 mei 1996
20. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Principaal beroep, vorm,

-107termijn - Gedetineerde - Verklaring van
hager beroep - Datum.
De datum van de verklaring van hoger
beroep van een gedetineerde wordt bepaald
door zijn wilsuiting ten overstaan van de
gevangenisdirecteur of diens afgevaardigde; die wilsuiting wordt ingeschreven
in het gevangenisregister. (Art. 1 wet 25
juli 1893.)
11 december 1996
1191
GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

21. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter - Burgerlijke rechtsvordering
- Vrijspraak - Hoger beroep van de
burgerlijke partij- Devolutieve kracht.
Op het ontvankelijk hoger beroep van
de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis, client de rechter in hoger
beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na te gaan of het aan die vordering
ten grondslag liggend feit bewezen is en of
het schade heeft berokkend aan de burgerlijke partij. (Art. 202 Sv.)
20 maart 1996
229
22. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter- Voorlopige hechtenis -Handhaving bevolen door de raadkamer- Kamer
van inbeschuldigingstelling - Vernietiging van de beschikking - Devolutieve
kracht.
Wanneer de raadkamer uitspraak heeft
gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet, op het hoger beroep
tegen die beslissing, de kamer van
inbeschuldigingstelling die de beschikking vernietigt en de hechtenis handhaaft, uitspraak wegens de devolutieve
kracht van het hager beroep en niet bij
wege van evocatie. (Art. 20 wet 30 juli
1990.)
29 mei 1996
507
23. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter- Vonnis op verzet- Vordering
van de burgerlijke partij - Afwijzing Hoger beroep van de burgerlijke partij Incidenteel beroep van de beklaagde en
van de civielrechtelijk aansprakelijke partij - Bevoegdheid van de rechter.
Ingevolge het hoger beroep van een burgerlijke partij tegen een op verzet gewezen vonnis, dat haar vordering afwijst,
moeten de appelrechters niet enkel de
grieven van die burgerlijke partij tegen
dit vonnis te onderzoeken, doch eveneens
elk verweer vanwege de andere partijen,

met name de beklaagde en zijn civielrechtelijk aansprakelijke partij, die aanvoeren
dat, in strijd met wat het vonnis op verzet
daaromtrent had beslist, het verzet van
de burgerlijke partij op civielrechtelijk
gebied niet ontvankelijk was, beslissing
waartegen de beklaagde en de civielrechtelijk aansprakelijke partij, bij gebrek aan
belang, geen ontvankelijk rechtsmiddel
konden instellen. (Artt. 202 en 203 Sv.)
695
3 september 1996
24. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter- Gevolgen- Devolutieve kracht
van het hager beroep - Gevolg.
In strafzaken wordt de regelmatig bij de
eerste rechter ingestelde burgerlijke rechtsvordering door de verklaring van hoger
beroep bij het appelgerecht aanhangig
gemaakt; de appelrechters moeten bijgevolg uitspraak doen over de aldus bij hun
aanhangig gemaakte burgerlijke rechtsvorderingen, zelfs als de burgerlijke partijen geen conclusies neerleggen. (Artt.
202, 203 en 203bis Sv.)
11 september 1996
730
25. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter.
Het hofvan beroep dat het vonnis tenietdoet omdat het feit slechts een wanbedrijf
oplevert, waarvan de kennisneming aan
de politierechtbank is opgedragen, is gehouden over het aldus heromschreven feit
uitspraak te doen, wanneer noch het openbaar ministerie noch de burgerlijke partij
de verwijzing hebben gevorderd. (Artt.
192 en 213 Sv.)
832
1 oktober 1996
26. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid van
de rechter- Devolutieve werking- Meerdere telastleggingen- Een onwettige straf
- Bevestiging - Hervorming - Motivering.
Regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is de beslissing
van de appelrechters die, ingevolge de
devolutieve werking van het hoger beroep,
de zaak opnieuw onderzoeken, het beroep
en vonnis, wat een telastlegging betreft,
met verwijzing naar de motivering van de
eerste rechter bevestigen, wat een andere
telastlegging betreft, met eigen motieven
oordelen dat de eerste rechter ten onrechte
een verschoningsgrond had aangenomen
en op grond hiervan een onwettige straf
uitsprak, de beklaagde schuldig verklaren
aan deze laatste telastlegging, zoals
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omschreven in de beschikking tot verwijzing en hem, in aanmerking genomen de
correctionalisering van dit feit, met eenparige stemmen veroordelen tot de bij de
wet bepaalde straffen. (Artt. 211 en 2llbis
Sv.)
1221
17 december 1996
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

27. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Voorlopige hechtenis - Handhaving
bevolen door de raadkamer - Kamer van
inbeschuldigingstelling- Vernietiging van
de beschikking - Handhaving van de
hechtenis - Eenparigheid niet vereist.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling na de beschikking van de
raadkamer te hebben vernietigd, uitspraak doet bij wege van nieuwe beschikkingen en, zoals de vernietigde beschikking,
de voorlopige hechtenis handhaaft, wijzigt zij geen voor de verdachte gunstige
beschikking en hoeft zij derhalve niet met
eenparigheid van stemmen uitspraak te
doen. (Art. 211bis Sv.)
507
29 mei 1996
28. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke gewelddaden- Hulp aan de slachtoffers-Bijdrage- Opdeciemen- Verhoging
in hager beroep - Eenstemmigheid.
De regel van de eenstemmigheid geldt
niet wanneer de appelrechter, met toepassing van nieuwe wetsbepalingen waarbij
het bedrag van de opdeciemen wordt gewijzigd, de bijdrage aan het Bijzonder Fonds
tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden verhoogt. (Art. 2llbis
Sv.; art 19 wet 1 aug 1985; art. 1, eerste
lid, wet 5 maart 1952; art. 1, 2°, wet 24
dec. 1993.)
549
5 juni 1996
29. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep
- Eenstemmigheid - Vrijspraak van de
beklaagde - Enkel hager beroep van de
burgerlijke partij - Wijziging.
Het gerecht in hoger beroep kan, op het
enkel hoger beroep van de burgerlijke
partij, de definitiefvrijgesproken beklaagde
niet tot schadeloosstelling van deze burgerlijke partij veroordelen dan met de
vaststelling dat het met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak doet, vermits deze beslissing inhoudt dat de verweerder
schuldig is aan het hem ten laste gelegde
misdrijf. (Art. 211bis Sv.)
998
5 november 1996

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)

30. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)- Devolutieve kracht
van het hager beroep - Gevolg.
In strafzaken wordt de regelmatig bij de
eerste rechter ingestelde burgerlijke rechtsvordering door de verklaring van hoger
beroep bij het appelgerecht aanhangig
gemaakt; de appelrechters moeten bijgevolg uitspraak doen over de aldus bij hun
aanhangig gemaakte burgerlijke rechtsvorderingen, zelfs als de burgerlijke partijen geen conclusies neerleggen. (Artt.
202, 203 en 203bis Sv.)
730
11 september 1996
31. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Hoger beroep
tegen het vonnis dat de burgerlijke rechtsvordering verwerpt- Eenstemmigheid vereist - Voorwaarden.
Met betrekking tot de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering is eenstemmigheid slechts vereist wanneer, op het hoger
beroep van de burgerlijke partij alleen
tegen een vonnis dat de beklaagde heeft
vrijgesproken en de correctionele rechtbank onbevoegd verklaart om uitspraak
te doen over de burgerlijke rechtsvordering, de appelrechters die beslissing wijzigen en schadevergoeding toekennen aan
die partij; eenstemmigheid is niet vereist
om de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, wanneer
de appelrechters, op de strafVordering,
eenstemmig het vrijsprekend vonnis gewijzigd hebben en de ten laste gelegde feiten
hebben bewezen verklaard. (Art. 211bis
Sv.)
30 oktober 1996
974

HOOFDELIJKHEID
Gemeenschappelijke fout - Begrip.
De gemeenschappelijke fout, die aanleiding kan geven tot hoofdelijke aansprakelijkheid, is de fout welke gezamenlijk wordt
begaan door verscheidene personen die
wetens bijdragen tot het ontstaan van een
schadelijk feit, zowel inzake contractuele
aansprakelijkheid als inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst. (Artt. 1202,
1382 en 1383 B.W.)
3 mei 1996
388

HUUR VAN DIENSTEN
1. - Overheidsopdrachten - Kwijtschelding van de boeten wegens de te late

-

109

uitvoering - Omstandigheden waaraan
het bestuur vreemd is - Verzoek - Termijn.
De termijn bepaald bij art. 16C van het
M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische kontraktuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van
de overeenkomsten van de Staat uitmaken, is toepasselijk op een vordering ingesteld op grond van art. 17A van het genoemdM.B.
25 april 1996
353
2. - Overheidsopdrachten
Kwijtschelding van de boeten wegens de te late
uitvoering - Omstandigheden waaraan
het bestuur vreemd is- Verzoek- DoelToepassing.
Art. 17A van het M.B. van 14 okt. 1964
aangaande de administratieve en technische kontraktuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken, heeft tot doel het
bestuur in staat te stellen de werkelijkheid van het aangevoerde feit vast te stellen, de gevolgen ervan te beoordelen en, in
voorkomend geval, ze te verhelpen; de erin bedoelde bekendmaking is niet vereist
als zij hierop geen invloed kan hebben.
25 april 1996
353

HUUR VAN GOEDEREN
HUISHUUR

Einde (opzegging, verlenging, enz.)
PACHT

Onderverhuring en overdracht van huur
HANDELSHUUR

Verplichtingen van partijen
Onderverhuring en huuroverdracht

Art. 1722 B. W. volgens hetwelk de huur
ontbonden is indien het verhuurde goed
tenietgaat, veronderstelt dat de derving
van het genot van het goed voortvloeit uit
de onmogelijkheid voor de verhuurder,
wegens toeval of ovennacht, het in de huurovereenkomst beloofde genot te verschaffen.
5 december 1996
1166

PACHT
ONDERVERHURING EN OVERDRACHTVAN
HUUR

3. - Pacht- Onderverhuring en overdracht van huur - Overdracht door de
pachter aan zijn afstammelingen- Pachtvernieuwing - Voorwaarden.
Art. 35 Pachtwet bepaalt dat de pachtvernieuwing ten voordele van de afstammelingen van de pachter slechts geldt
indien laatstgenoemde hun de pacht heeft
overgedragen en van die overdracht aan
de verpachter kennis heeft gegeven binnen drie maanden na de ingenottreding
van de overnemer.
19 december 1996
1235

HANDELSHUUR
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

4. - Handelshuur- Verplichtingen van
partijen - Verbouwing door huurder Kosten hoger dan drie jaar huur.
Zo de kosten van de werken die de
huurder aan het pand heeft uitgevoerd,
drie jaar huur overschrijden, valt die verbouwing buiten het toepassingsgebied van
art. 7 Handelshuurwet.
27 juni 1996
660

HUISHUUR

ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT

EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, ENZ.)

5. - Handelshuur - Onderverhuring
en huuroverdracht- Oorspronkelijke huurder - Hoofdelijkheid - Toepassingsgebied.
Art. 11, III, Handelshuurwet dat bepaalt
dat de oorspronkelijke huurder hoofdelijk
gehouden blijft tot alle uit de aanvankeIijke huur voortvloeiende verplichtingen,
is toepasselijk op alle in de paragrafen I
en II van dat artikel bedoelde gevallen.
(Art. 11 Handelshuurwet.)
24juni1996
634

1. - Huishuur - Einde (opzegging,
verlenging, enz.) - Opzegging - Aanvang huurovereenkomst- Plaatsbeschrijving op tegenspraak - Einde huurovereenkomst- Huurschade- VerhuurderBewijslast.
Artikel 1731, § 2, B.W. ontslaat de verhuurder niet van de verplichting het bestaan
van de huurschade waarop hij steunt, te
bewijzen. (Art. 1731, § 2, B.W.)
18 oktober 1996
937
2. - Huishuur - Einde (opzegging,
verlenging, enz.) - Ontbinding - Tenietgaan van het verhuurde goed Begrip.

HUWELIJK
1. - Levensonderhoud - Wederzijdse
rechten en verplichtingen - Dringende

-110procedure - Inleiding - Verzoekschrift
op tegenspraak - Beschikking ten grande
- Kennisgeving - Regeling.
De vorderingen die gegrond zijn op artt.
221 en 223 B.W. worden ingesteld bij
verzoekschrift op tegenspraak en vallen
derhalve niet onder de regeling inzake
inleiding en behandeling van de vordering
op eenzijdig verzoekschrift, bedoeld bij de
artt. 1025 en 1034 Ger.W. (Art. 1253ter,
tweede lid, Ger.W.; artt. 221 en 223 B.W.;
artt. 1034bis tot 1034sexies Ger.W.)
23 september 1996
787
2. - Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten
- Uitkeringen tot 1£vensonderhoud-Rechtspleging -Hoger beroep - Vonnis -Kennisgeving - Gerechtsbrief.
De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud
moet niet bij gerechtsbriefter kennis worden gebracht; de omstandigheid dat dit
toch geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) staat er niet aan in de
weg dat, wat het hoger beroep betreft, de
gewone regels betreffende het geding van
toepassing zijn. (Artt. 1253quater, 1320,
1321 en 1322 Ger.W.)
22 november 1996
1077
3. - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen -Ernstige verstoring van de verstandhouding
tussen de echtgenoten - Rechtspleging Hoger beroep- Vonnis- KennisgevingGerechtsbrief.
Het vonnis dat in beroep uitspraak doet
over een verzoek van een echtgenoot aan
de vrederechter tot het bevelen van dringende voorlopige maatregelen betreffende
de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen, zoals een uitkering
tot levensonderhoud, moet niet bij gerechtsbrief ter kennis gebracht worden van de
partijen. (Impliciet.)
22 november 1996
1077
4. - Uit huwelijk ontstane verplichtingen- Geschil- Rechterlijke beslissingHoger beroep - Termijn - Aanvang.
Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de griffier van
de beslissing kennis aan de partijen en
wordt hoger beroep ingesteld binnen een
maand na de kennisgeving. (Art. 203ter
B.W.; art. 1253quater, b end, Ger.W.)
12 december 1996
1204
5. - Wederzijdse rechten en verplichtingen - Echtgenoten - Bestuursbevoegdheid- Persoonlijke zekerheden -

Gezinsbelang- Gevaar- Sanctie- Nietigheid- Vordering- Tijdstip- Hoedanigheid.
De vordering tot nietigverklaring, op
verzoek van de andere echtgenoot, van de
persoonlijke zekerheden die tijdens het
huwelijk door een van de echtgenoten zijn
gesteld en die de belangen van het gezin
in gevaar brengen, kan worden ingesteld
door de inmiddels uit de echt gescheiden
echtgenoot, binnen de voorgeschreven termijn van 1 jaar te rekenen van de dag die
volgt op deze waarop de betwiste handeling ter kennis is gekomen. (Art. 224, § 1,
40, B.W.)
20 december 1996
1239

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALGEMEEN
GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Vorderingen van echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep
- Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief.
De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud
moet niet bij gerechtsbrief ter kennis worden gebracht; de omstandigheid dat dit
toch geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) staat er niet aan in de
weg dat, wat het hoger beroep betreft, de
gewone regels betreffende het geding van
toepassing zijn. (Artt. 1253quater, 1320,
1321 en 1322 Ger.W.)
22 november 1996
1077

2. - Algemeen- Vorderingen van echtgenoten - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen
van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding
tussen de echtgenoten - Rechtspleging Hoger beroep - Vonnis- KennisgevingGerechtsbrief.
Het vonnis dat in beroep uitspraak doet
over een verzoek van een echtgenoot aan
de vrederechter tot het bevelen van dringende voorlopige maatregelen betreffende
de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen, zoals een uitkering
tot levensonderhoud, moet niet bij gerechtsbrief ter kennis gebracht worden van de
partijen. (Impliciet.)
1077
22 november 1996

Ill-

GERECHTELIJKE SCHEIDING
VAN GOEDEREN
3. - Gerechtelijke scheiding van goederen - Gemeenschap van aanwinsten Onroerend goed - Wederbelegging van
eigen gelden - Verklaring van wederbelegging - Koopakte - Vereiste vermeldingen - Oorsprong van de gelden.
De (toepasselijke) artikelen 1434 en 1435
(oud) B.W. vereisen, voor de geldigheid
van de wederbelegging, niet dat, in de
verklaring van wederbelegging of in de
akte waarin die voorkomt, de oorsprong
van de voor de wederbelegging gebruikte
gelden wordt aangegeven of gepreciseerd.
867
4 oktober 1996

I
INDEPLAATSSTELLING
1. - Schade ten gevolge van een misdrijf - Rechtsvordering tot vergoeding
van die schade - Vervolging voor het
strafgerecht - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene - In de plaats van
de getroffene getreden partij - Vordering
voor dezelfde rechter ingesteld - Beslissingen over die vorderingen - Cassatieberoep van de getroffene - Cassatie Gevolgen van de indeplaatsstelling- Uitbreiding van de cassatie.
De vernietiging, op de voorziening van
een burgerlijke partij aan wie een
ongeval is overkomen, van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering van de
getroffene tegen de beklaagde, heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering, die
tegen dezelfde beklaagde is ingesteld door
een andere, in de plaats van eerstgenoemde getreden burgerlijke partij, met
name de verzekeringsinstelling die aan de
getroffene ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend. (Art. 136,
§ 2, vierde lid, gecoordineerde Z.I.V.wet van 14 juli 1994; artt. 1249 en 1251
B.W.)
8
3 januari 1996

2. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Schade ten gevolge van een
misdrijf- Burgerlijke partijen - Getroffene - Indeplaatsgestelde verzekeraar Vordering van de getroffene - Geen eindbeslissing - Gevolg.
Wanneer de beslissing van het strafgerecht op de vordering van de getroffene,
burgerlijke partij, geen eindbeslissing is

in de zin van art. 416 Sv., is de beslissing
van dat rechtscollege op de vordering van
de in de rechten van de getroffene getreden verzekeraar dat evenmin en is derhalve het door de verzekeraar v66r de
eindbeslissing op de vordering naar de
getroffene ingestelde cassatieberoep niet
ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
502
28 mei 1996

INGEBREKESTELLING
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
De delictuele of quasi -delictuele aansprakelijkheid vereist geen ingebrekstelling.
(Artt. 1146, 1382 en 1383 B.W.)
810
26 september 1996

INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING

Belastingplichtige, rijksinwoner
Inkomsten uit roerende goederen
Bedrijfsinkomsten
Winsten
Stopzettingsvergoedingen
Bedrijfslasten
Andere aftrekbare posten
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen
Bedrijfslasten
Bedrijfsverliezen
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Roerende voorheffing
Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen
AANSLAGPROCEDURE

Aanslagtermijnen
Belastingaangifte
Wijziging door de administratie van een
aangifte
Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag
Bewijsvoering
Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
Sancties, verhogingen, administratieve hoeten, straffen
Bezwaar
Beslissing van de directeur
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
VOORZIENING IN CASSATIE
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING ENVOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
ALLERLEI

112-

PERSONENBELASTING
BELASTINGPLICHTIGE, RIJKSINWONER

1. - Personenbelasting - Belastingplichtige, rijksinwoner - Woonplaats in
Belgie - Begrip.
In de zin van art. 3 W.I.B. (1964) is de
woonplaats een feitelijke woonplaats .die
noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt door
een bepaalde bestendigheid of continui:teit, en is de zetel van het fortuin de
plaats van waaruit het fortuin wordt beheerd
en die door een bepaalde eenheid wordt
gekenmerkt.
7 mei 1996
410
INKOMSTEN UlT ROERENDE GOEDEREN

2. - Personenbelasting - Inkomsten
uit roerende goederen - Begrip.
Art. 11 W.I.B. (1964) beschouwt als inkomsten of opbrengsten van roerende goederen en kapitalen alle opbrengsten van
kapitalen welke ten voordele van een
natuurlijk persoon en van vennootschappen zijn aangewend, ongeacht ten
gevolge van welke overeenkomst en op
welke manier deze opbrengsten werden
toegekend.
7 mei 1996
410

3. - Personenbelasting
Inkomsten
uit roerende goederen- Bijzondere heffingOntheffing - Voorwaarden - Wederbelegging van de inkomsten - Termijn Overmacht - Gevolgen.
Art. 42, § 3, wet 28 dec. 1983 (II) houdende fiscale en begrotingsmaatregelen belet niet dat de rechter aan de
belastingplichtige een aanvullende termijn toekent om de inkomsten uit roerende goederen weder te beleggen
die aan de in dat artikel bepaalde
bijzondere heffing zijn onderworpen, als
die belastingplichtige verhinderd werd
om die wederbelegging binnen de wettelijke termijn te doen.
1238
19 december 1996
BEDRIJFSINKOMSTEN

Wins ten
4. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Onderwaardering
van activa - Belastbaar tijdperk.
Krachtens artikel25bis, § 1, W.I.B. (1964)
worden de niet aangegeven ontvangsten
die voortvloeien uit de onderwaardering
van activa niet aangemerkt als winst van
het of de belastbare tijdperken tijdens
welke ze is gemaakt, noch van het belast-

baar tijdperk tijdens hetwelk ze is ontdekt, maar wel van het belastbaar tijdperk
waarop de controle die ze aan het licht
heeft gebracht, betrekking had, tenzij de
administratie effectief met die ontvangsten rekening heeft gehouden bij het bepalen van de belastbare winst van een vorig
tijdperk.
14juni 1996
597
Stopzettingsvergoedingen
5. - Personenbelasting
Bedrijfsinkomsten - Stopzettingsvergoedingen Echtgenoten - Toepasselijke aanslagvoet.
Sedert de inwerkingtreding van art. 2
wet 7 dec. 1988 houdende hervorming van
de inkomstenbelasting en wijziging van
de met het zegel gelijkgestelde belastingen dienen de bedrijfsinkomsten, die de
echtgenoot met de minste bedrijfsinkomsten verkregen heeft tijdens het laatste
vorige jaar van normale beroepswerkzaamheid, niet meer te worden samengevoegd
met de overige, in art. 6 W.I.B. (1964)
opgesomde belastbare inkomsten voor de
berekening van de aanslagvoet die van
toepassing is op de aan die echtgenoot
wegens stopzetting van arbeid ofbeeindiging van de arbeidsovereenkomst betaalde
vergoeding. (Art. 93, § 1, 3°, a, W.I.B.
1964.)
1167
5 december 1996
Bedrijfslasten
6. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Evenredige
huurwaarde van de in de waning gebruikte
ruimte.
Krachtens de artt. 44 en 45 W.I.B. (1964)
mag de afschrijving van de kosten van het
gedeelte van de woning dat een werknemer gebruikt, waarvan hij eigenaar is en
dat voor het uitoefenen van de beroepsbezigheid wordt benut, als bedrijfslast worden afgetrokken, dat is echter niet het
geval voor de evenredige huurwaarde van
de gebruike ruimte.
28juni 1996
676
7. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Bewijs Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen.
Wanneer de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen slechts wordt aangewend om de aftrekbare bedrijfsuitgaven
of -lasten op een redelijk bedrag te taxeren, wordt geen gebruik gemaakt van het
bij art. 248 W.I.B. 1964 bepaald bijzonder
bewijsmiddel. (Artt. 44, tweede lid, 246 en
248 W.l.B. 1964; artt. 1349 en 1353 B.W.)
12 december 1996
1212

-

113-

8. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Bewijs Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen.
Geen enkel wetsbeginsel verbiedt dat
het bestuur de aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten taxeert, door, als feitelijk vermoeden, de methode te hanteren
van de vergelijking met belastingplichtigen
die een soortgelijke bedrijfsactiviteit uitoefenen. (Artt. 44, tweede lid, en 246 W.I.B.
1964; artt. 1349 en 1353 B.W.)
12 december 1996
1212
Andere aftrekbare posten
9. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Andere aftrekbare posten Aflossing van een hypothecaire lening Onroerend goed toebehorend aan een echtgenoot.
Wanneer een hypothecaire lening hoofdelijk en ondeelbaar door twee echtgenoten is aangegaan voor de aankoop en
het verbouwen van een gebouwd onroerend goed waarvan een echtgenoot aileen
eigenaar is, kan, ingevolge art. 54, 3·,
W.I.B. (1964), de andere echtgenoot "de
sommen besteed tot aflossing van de
lening'' niet van zijn belastbare inkomsten aftrekken.
17 mei 1996
466

VENNOOTSCHAPSBELASTING
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR
NETTO-INKOMEN

Bedrijfslasten
10. - Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
- Bedrijfslasten - Giften - Aftrekbaar
bedrag - Percentage van de totale nettoinkomsten - Begrip.
De totale netto-inkomsten waarop het
aftrekbaar bedrag van de giften wordt
berekend, in de zin van art. 71, § 2, derde
lid, W.I.B. (1964), omvatten niet de van
belasting vrijgestelde inkomsten, zoals de
winsten die zijn uitgekeerd als dividend
aan de zogenaamdeA.F.V-aandelen bedoeld
in art. 2, K.B. nr. 15 van 9 maart 1982.
674
28 juni 1996
Bedrijfsverliezen
11. - Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
- Bedrijfsverliezen - Bewijs - Akkoord
van de administratie - Voorwaarde.
Wanneer de administratie de door een
vennootschap voor bepaalde belastingjaren aangegeven bedrijfsverliezen heeft

verworpen, maar geen gevolg gegeven heeft
aan haar bericht van wijziging, kan die
vennootschap zich niet op een zogezegd
akkoord van de administratie beroepen
om die verliezen af te trekken van de
winst van latere belastingjaren. (Art. 44,
tweede lid, W.I.B. 1964.)
21juni1996
629

VOORHEFFINGEN
EN BELASTINGKREDIET
ROERENDE VOORHEFFING

12. - Voorheffing en belastingkrediet
- Roerende voorheffing - Terugbetaling
- Moratoire interesten.
Wanneer de roerende voorhe:ffing op dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is ge'ind, moet de Belgische
Staat niet aileen het ten onrechte ge"inde
gedeelte van de roerende voorheffing terugbetalen aan de in het buitenland gevestigde vennootschap, die dividenden geniet,
maar ook de moratoire interesten eraan
toevoegen. (Art. 308 W.I.B. 1964, thans
art. 418 W.I.B. 1992.)
24 oktober 1996
962
AANREKENING EN TERUGBETALING VAN
DE VOORHEFFINGEN

13. - Voorheffing en belastingkrediet
- Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Moratoire interesten.
Moratoire interest is verschuldigd wanneer de bevolen teruggave betrekking heeft
op een overeenkomstig art. 266 W.I.B.
(1964) ingekohierde en door verrekening
van de gestorte bedrijfsvoorhe:ffing gekweten belasting en niet op een overschot van
voorhe:ffingen. [Artt. 308 en 309, 2°, W.I.B.
(1994).]
83
19 januari 1996

AANSLAGPROCEDURE
AANSLAGTERMIJNEN

14. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Bijzondere termijn - Niet
aangegeven inkomsten - Rechtsvordering
- Voorwaarden.
De inkomsten die na het verstrijken
van de in art. 259 WIB (1964) bepaalde
termijn kunnen worden belast ingeval een
rechtsvordering uitwijst dat er inkomsten
niet werden aangegeven, zijn die welke
niet zijn aangegeven in een der vijf jaren
v66r het jaar waarin de vordering is ingesteld. (Art. 263, § 1, 3°, W.I.B. 1964.)
122
26 januari 1996

-11415. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen- Termijn van vijf jaar- Voorwaarden - Niet aangegeven inkomsten Bewijskrachtige gegevens.
Art. 26S, § 1, 4°, W.I.B. (1964), krachtens hetwelk het belastingbestuur zich op
een bewijskrachtig gegeven kan baseren
wanneer dat gegeven uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven
in de loop van een der vijf vorige jaren,
verbiedt het belastingbestuur niet om, bij
de vaststelling van het bedrag van de
belastbare inkomsten, andere gegevens
waarover ze beschikt, in aanmerking te
nemen.
1 maart 1996
219
16. - Aanslagprocedure
Aanslagtermijnen - Personenbelasting - Niet
aangegeven belastbare inkomsten- Rechtsvordering - Begrip.
Onder rechtsvordering in de zin van
artikel 26S, § 1, So, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), die de
administratie toelaat de belasting of de
aanvullende belasting te vestigen zelfs
nadat de in art. 259 W.I.B. (1964) bepaalde
termijn is verstreken, wordt onder meer
de straf\rordering verstaan; die rechtsvordering is ingesteld in de zin van dezelfde
bepaling wanneer het openbaar ministerie een opsporingsonderzoek instelt of de
onderzoeksrechter vordert. (Art. 26S, § 1,
so, W.I.B. 1964; art. S58, § 1, so, W.I.B.
1992.)
9 mei 1996
424
17. - Aanslagprocedure
Aanslagtermijnen - Personenbelasting - Niet
aangegeven belastbare inkomsten - Rechtsvordering - Draagwijdte.
De mogelijkheid van de administratie
om de belasting of de aanvullende belasting te vestigen, zelfs nadat de in art. 259
W.I.B. (1964) bepaalde termijn verstreken
is, wanneer een rechtsvordering uitwijst
dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in een der vijfjaren voor hetjaar
waarin de vordering is ingesteld, strekt
zich niet uit tot de belastbare inkomsten
die niet werden aangegeven in het jaar
waarin de rechtsvordering werd ingesteld
of in het daaropvolgend jaar. (Art. 262, §
1, so, W.I.B. 1964; art. S58, § 1, so, W.I.B.
1992.)
9 mei 1996
424
18. - Aanslagprocedure
Aanslagtermijnen - Onvolledige aangifte - Termijn van drie jaar.
Wanneer de belastingplichtige aan de
administratie van de directe belastingen
een onvolledige aangifte heeft overgelegd

en nagelaten heeft de aangifteformule te
vragen voor vennoten, bestuurders en zelfstandigen terwijl hij daartoe wettelijk verplicht was, mag de administratie de belasting
ofhet belastingsupplement vaststellen binnen de bij art. 259 W.I.B. (1964) bepaalde
termijn van drie jaar, zelfs als zij de
belastingplichtige niet heeft verzocht dat
vormgebrek te verhelpen.
28juni 1996
67S
BELASTINGAANGIFTE

19. - Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Niet gedateerde noch getekende bijlage - Gevolgen.
De administratie hoeft geen acht te
slaan op een niet gedateerde noch ondertekende bijlage van een belastingaangifte.
(Art. 214, § S, W.I.B. 1964.)
21 november 1996
1072
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN
EEN AANGIFTE

20. - Aanslagprocedure - Wijziging
door de administratie van een aangifte Voorwaarden.
De administratie kan een aanslag wijzigen op grond van inkomsten die in een
niet gedateerde noch ondertekende bijlage bij een belastingaangifte zijn vermeld, terwijl zij eerst geen acht had geslagen
op die bijlage, zelfs indien zij, in de loop
van de vorige jaren, reeds bij de inkohiering
van de aanslag met op dezelfde wijze
vermelde inkomsten rekening had gehouden. (Art. 259 W.I.B. 1964.)
21 november 1996
1072
AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG

21. - Aanslagprocedure-Aanslag van
ambtswege en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege- Recht van de belastingplichtige om te bewijzen dat de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld
- Willekeurige aanslag - Begrip.
De belastingplichtige die regelmatig van
ambtswege is belast, heeft het recht de
aanslag te doen nietig verklaren, indien
hij bewijst dat de belastbare grondslag
willekeurig is vastgesteld omdat het bestuur
een rechtsdwaling heeft begaan of op onjuiste
feiten heeft gesteund of nog uit juiste
feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid; de omstandigheid
dat het bestuur aan de belastingplichtige
gedeeltelijke ontlasting heeft, verleend impliceert op zich niet dat de aanslag op onjuiste
feiten berustte. (Art. 257 W.I.B. 1964.)
12 december 1996
1211
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Verge!ijking met soortgelijke belastingp!ichtigen
22. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Naam van een soortgelijke belastingplichtige - Bekendmaking
aan de belastingplichtige - Gevolg.
Geen nietigheid van de aanslag in hoofde
van de belastingplichtige, waarvan de winsten of baten bepaald worden in vergelijking met de normale winsten ofbaten van
ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen, kan worden afgeleid uit de hem
gedane bekendmaking van de naam van
een soortgelijke belastingplichtige. (Art.
342, § 1, W.I.B. 1992.)
11 oktober 1996
917
23. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Bedrijfslasten.
Wanneer de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen slechts wordt aangewend om de aftrekbare bedrijfsuitgaven
of -lasten op een redelijk bedrag te taxeren, wordt geen gebruik gemaakt van het
bij art. 248 W.I.B. 1964 bepaald bijzonder
bewijsmiddel. (Artt. 44, tweede lid, 246 en
248 W.I.B. 1964; artt. 1349 en 1353 B.W.)
1212
12 december 1996
24. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Bedrijfslasten.
Geen enkel wetsbeginsel verbiedt dat
het bestuur de aftrekbare bedrijfsuitgaven of -lasten tax:eert, door, als feitelijk vermoeden, de methode te hanteren
van de vergelijking met belastingplichtigen
die een soortgelijke bedrijfsactiviteit uitoefenen. (Artt. 44, tweede lid, en 246 W.I.B.
1964; artt. 1349 en 1353 B.W.)
1212
12 december 1996
SANCTIES, VERHOGINGEN, ADMINISTRATIEVE BOETEN, STRAFFEN

25. - Aanslagprocedure- Sancties, verhogingen, administratieve boeten, straffen
- Straffen - Strafuordering - Instellen
van vervolgingen- Gemeenrechtelijke misdrijven - Fiscale misdrijven - Advies
van de bevoegde gewestelijke directeur.
De procureur des Konings die vervolgingen instelt wegens gemeenrechtelijke misdrijven is niet verplicht het voorafgaand
advies van de bevoegde gewestelijke directeur te vragen, wanneer de feiten waarvoor het onderzoek wordt ingesteld tezelfdertijd fiscale misdrijven uitmaken ofhiermede gepaard gaan. (Art. 350, § 3, W.I.B.

1964 en 461 W.I.B. 1992, zoals van toepassing v66r 1 maart 1993, art. 74, § 3,
W.B.T.W., zoals van toepassingv66r 1 maart
1993.)
763
17 september 1996

26. - Aanslagprocedure- Sancties, verhogingen, administratieve boeten, straffen
- Verhogingen - Fiscale misdrijven Strafrechtelijke veroordeling - Algemeen
rechtsbeginsel non bis in idem.
De belastingverhoging die bij onjuiste
aangifte, krachtens art. 334 W.I.B. (1964),
wordt toegepast door vermeerdering van
de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, is geen
strafsanctie en strekt er in hoofdzaak toe,
dank zij een gepaste vergoeding, de rechten van de schatkist te vrijwaren : zij
staan een strafrechtelijke veroordeling wegens fiscale misdrijven niet in de weg.
(Art. 334 W.I.B. 1964, thans art. 444,
eerste lid, W.I.B. 1992.)
11 oktober 1996
916
27. - Aanslagprocedure-Sancties, verhogingen, administratieve boeten, straffen
- Sancties- Beroep op niet-geregistreerde
aannemer- Verplichtingen van de opdrachtgever - Misleiding van de opdrachtgever
omtrent de registratie - Gevolg.
De opdrachtgever die voor de uitvoering
van de door de Koning bepaalde werkzaamheden een beroep heeft gedaan op een
niet-geregistreerde aannemer, wordt van
zijn eventuele daaruit voortvloeiende verplichtingenjegens de overheid niet ontslagen wegens het enkele feit dat hij in zijn
contractuele relatie met de aannemer door
deze omtrent zijn registratie misleid is.
(Art. 299bis, § 3, W.I.B., thans art. 402
W.I.B. 1992.)
1217
13 december 1996
BEZWAAR

28. - Aanslagprocedure-BezwaarBeslissing van de directeur der belastingen - Kennisgeving aan de belastingschuldige - Begrip.
Kennisgeving van de beslissing van de
directeur der belastingen nopens de door
de belastingschuldige ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding
van de ter post aangetekende brief die de
beslissing bevat, aan de woonplaats van
de belastingschuldige of aan de door de
belastingschuldige in zijn bezwaar opgegeven woonplaats als hij nadien van woonplaats veranderd is maar die verandering
niet aan de directeur der belastingen is
medegedeeld; wanneer de aangetekende
brief aldaar we gens de afWezigheid van de

-

116-

32. - Voorziening voor het hofvan beroep
- Middel - Begrip.
Onder bezwaar in de zin van de artt.
267 tot 286 W.I.B. (1964) wordt verstaan
een vraag die aan de directeur der belastingen wordt voorgelegd, door hem ambtshalve wordt onderzocht of aan het hofvan
beroep onderworpen, terwijl onder middel
wordt verstaan een argument tot staving
van een bezwaar. [Artt. 267 tot 286 W.I.B.
(1964).]
28 juni 1996
666
33. - Voorziening voor het hof van beroep
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR
- Bevoegdheid van het hof van beroep.
29. - Aanslagprocedure - Beslissing
Het hofvan beroep neemt kennis van de
van de directeur - Gedelegeerd ambte- bezwaren die de belastingschuldige voor
naar die zijn ad vies aan de directeur heeft de directeur der belastingen opgeworpen
gegeven - Onpartijdigheid.
heeft in zijn oorspronkelijk of aanvullend
Het algemeen beginsel van het recht op bezwaarschrift, van de bezwaren die de
een onpartijdige rechter wordt miskend directeur der belastingen ambtshalve heeft
door het arrest dat de exceptie van nietig- onderzocht, van de nieuwe bezwaren die
heid verwerpt die is opgeworpen tegen de verzoeker aan het hof van beroep heeft
beslissing van de door de directeur van de onderworpen en die voldoen aan de bij de
belastingen gedelegeerde ambtenaar die artt. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en
uitspraak doet over het bezwaar van een 282 W.I.B. (1964) bepaalde voorwaarden
belastingplichtige, terwijl hij vroeger, als en van de bezwaren i.v.m. het verval van
inspecteur die belast was met de behan- . het aanslagrecht, die gegrond zijn op de
deling van het bezwaar, de directeur een miskenning van het gezag van gewijsde
desbetre:ffend schriftelijk verslag heeft van een vroegere beslissing of die betrekbezorgd. (Art. 276, eerste lid, W.I.B. 1964.) king hebben op de beoordeling van de
1074 verenigbaarheid van een akte van natio21 november 1996
naal recht met een bepalingvan gemeenschapsrecht; verzoeker kan te allen tijde tot de
VOORZIENING
sluiting der debatten over de voorziening
VOOR HET HOF VAN BEROEP
voor het hofvan beroep middelen voordra30. - Voorziening voor het hofvan beroep gen tot staving van die bezwaren en het
hof van beroep moet, zo no dig, zelf, zonder
- Bevoegdheid van het hof van beroep.
evenmin door een termijn gebonden te
Het hofvan beroep kan een aanslag niet zijn, ambtshalve middelen opwerpen binvernietigen op grond van een ambtshalve nen de perken van de bezwaren. [Artt. 267
aangevoerde grief die de belastingplichtige tot 268 W.l.B. (1964).] (lmpliciet.)
28juni 1996
666
zelfniet meer kan aanvoeren omdat de bij
art. 282 W.I.B. (1964) bepaalde termijn
34. - Voorziening voor het hof van beroep
verstreken is. [Artt. 278, tweede lid, 279, - Bezwaar ambtshalve onderzocht door
tweede lid, en 282 W.I.B. (1964); artt. 377, de directeur - Middel - Begrip.
tweede lid, 378, tweede lid, en 381 W.I.B.
De door verzoeker geuite kritiek i.v.m.
(1992).]
12 januari 1996
4 7 een vraag waarover de directeur der belastingen ambtshalve uitspraak heeft gedaan
31. - Voorziening voor het hofvan beroep is een middel betre:ffende een door de
- Bezwaar - Begrip.
directeur der belastingen ambtshalve onderzocht bezwaar en is geen nieuw bezwaar.
Onder bezwaar in de zin van de artt. [Artt. 267 tot 286 W.I.B. (1964).]
267 tot 286 W.I.B. (1964) wordt verstaan
28juni 1996
666
een vraag die aan de directeur der belas35. - Voorziening voor het hof van beroep
tingen wordt voorgelegd, door hem ambtshalve wordt onderzocht of aan het hof van - Nieuw bezwaar - Begrip - Vraag
beroep onderworpen, terwijl onder middel waarover de directeur ambtshalve uitwordt verstaan een argument tot staving spraak gedaan heeft.
De door verzoeker geuite kritiek i.v.m.
van een bezwaar. [Artt. 267 tot 286 W.l.B.
(1964).]
een vraag waarover de directeur der belas666 tingen ambtshalve uitspraak heeft gedaan
28 juni 1996

belastingschuldige niet kan worden uitgereikt, moet de postbode een bericht achterlaten waarbij de geadresseerde wordt
verzocht die brief aan het loket van het in
het bericht vermelde postkantoor af te
halen, zoniet kan de in art. 276 W.I.B.
(1964) bedoelde kennisgeving die de in
art. 280 van dat wetboek bepaalde termijn
doet ingaan, niet worden geacht te hebben
plaatsgevonden. [Artt. 276 en 280 W.l.B.
(1964).]
28juni 1996
669
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is een middel betreffende een door de
directeur der belastingen ambtshalve onderzocht bezwaar en is geen nieuw bezwaar.
[Artt. 267 tot 286 W.I.B. (1964).]
666
28 juni 1996
36. - Voorziening voor het hof van beroep
- Nieuw bezwaar - Begrip.
Art. 278, tweede lid, W.I.B. (1964) volgens hetwelk verzoeker aan het hof van
beroep nieuwe bezwaren mag onderwerpen, voor zover zij een overtreding van de
wet of een schending van de op straf van
nietigheid voorgeschreven procedurevormen inroepen, is niet alleen toepasselijk wanneer het nieuwe bezwaar tegen de
aanslag gericht is die het voorwerp van
het bezwaarschrift is, maar ook wanneer
het de eigenlijke beslissing van de directeur bekritiseert. [Art. 278, tweede lid,
W.I.B. (1964).] (Impliciet).
28 juni 1996
666
37. - Voorziening voor het hofvan beroep
- Nieuw bezwaar- Voorwerp - Aanslag
- Beslissing van de directeur.
Art. 278, tweede lid, W.I.B. (1964) volgens hetwelk verzoeker aan het hof van
beroep nieuwe bezwaren mag onderwerpen, voor zover zij een overtreding van de
wet of een schending van de op straf van
nietigheid voorgeschreven procedurevormen inroepen, is niet alleen toepasselijk wanneer het nieuwe bezwaar tegen de
aanslag gericht is die het voorwerp van
het bezwaarschrift is, maar ook wanneer
het de eigenlijke beslissing van de directeur bekritiseert. [Art. 278, tweede lid,
W.I.B. (1964).] (lmpliciet).
666
28 juni 1996
38. - Voorziening voor het hof van beroep
- Nieuw bezwaar - Voorwerp - Wets bepaling waarvan de beslissing van de directeur geen toepassing heeft gemaakt.
De kritiek van de verzoeker betreffende
een wetsbepaling waarvan de directeur
der belastingen, volgens verzoeker ten onrechte, geen toepassing heeft gemaakt,
levert in de regel een nieuw bezwaar op en
is geen middel betreffende een bezwaar
dat door de directeur der belastingen ambtshalve wordt onderzocht. [Artt. 267 tot 286
W.I.B. (1964).]
28juni1996
666
39. - Voorziening voor het hof van beroep
- Bezwaar ambtshalve onderzocht door
de directeur - Middel - Begrip - Wetsbepaling waarvan de beslissing van de
directeur geen toepassing heeft gemaakt.
De kritiek van de verzoeker betreffende
een wetsbepaling waarvan de directeur

der belastingen, volgens verzoeker ten onrechte, geen toepassing heeft gemaakt,
levert in de regel een nieuw bezwaar op en
is geen middel betreffende een bezwaar
dat door de directeur der belastingen ambtshalve wordt onderzocht. [Artt. 267 tot 286
W.I.B. (1964).]
28juni1996
666
40. - Voorziening voor het hof van beroep
- Termijn - Begin - Beslissing van de
directeur der belastingen - Kennisgeving
aan de belastingschuldige - Begrip.
Kennisgeving van de beslissing van de
directeur der belastingen nopens de door
de belastingschuldige ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding
van de ter post aangetekende brief die de
beslissing bevat, aan de woonplaats van
de belastingschuldige of aan de door de
belastingschuldige in zijn bezwaar opgegeven woonplaats als hij nadien van woonplaats veranderd is maar die verandering
niet aan de directeur der belastingen is
medegedeeld; wanneer de aangetekende
brief aldaar wegens de afwezigheid van de
belastingschuldige niet kan worden uitgereikt, moet de postbode een bericht achterlaten waarbij de geadresseerde wordt
verzocht die brief aan het loket van het in
het bericht vermelde postkantoor af te
halen, zoniet kan de in art. 276 W.I.B.
(1964) bedoelde kennisgeving die de in
art. 280 van dat wetboek bepaalde termijn
doet ingaan, niet worden geacht te hebben
plaatsgevonden. [Artt. 276 en 280 W.I.B.
(1964).]
28juni1996
669
41. - Voorziening voor het hof van beroep
- Termijn- Overschrijden door de belastingplichtige - Vergissing van het bestuur
- Gevolgen.
Bij overschrijden door de belastingplichtige
van de termijn van veertig dagen die is
opgelegd bij art. 280 W.I.B. (1964) om een
voorziening in beroep in te stellen tegen
de beslissing van de directeur van belastingen, is de voorziening niet ontvankelijk, zelfs als het overschrijden blijkbaar
te wijten is aan een verkeerde inlichting
die door het bestuur is gegeven.
21 november 1996
1075
42. - Voorziening voor het hof van beroep
- Bevoegdheid van het hof van beroep Begrip.
Het hof van beroep heeft rechtsmacht
om kennis te nemen van de voorziening
tegen de uitspraak die de directeur doet
over het bezwaar dat de wettelijkheid van
de belastingschuld betwist op grond dat
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geen behoorlijke kemrisgeving van het kohieruittreksel geschiedde. (Artt. 267 en 278
W.I.B. 1964, thans 366 en 377 W.I.B. 1992.)
6 december 1996
1177
43. - Voorziening voor het hofvan beroep
- Toepasselijke wetsbepalingen.
De voorwaarden en het voorwerp van de
voorziening voor het hof van beroep inzake
inkomstenbelastingen, alsmede de rol van
dat rechtscollege, zijn in de bijzondere
bepalingen van de artt. 377 tot 385 W.I.B.
(1992) vastgelegd; artikell138, 2", Ger.W.
is op die rechtspleging niet van toepassing. [Artt. 377 tot 385 W.I.B.(1992).]
12 december 1996
1215

VOORZIENING IN CASSATIE
Voorziening in cassatie- Me marie van antwoord - Brief
Art. 389, eerste lid, van het W.I.B. (1992),
dat door art. 2 van het W.I.G.B. toepasselijk wordt gemaakt op de met de inkomsten gelijkgestelde belastingen, bepaalt
dat de memorie van antwoord van verweerder in cassatie op de griffie van het
Hof van cassatie moet worden afgegeven;
die wetsbepaling wordt niet nageleefd door
de verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft
maar ze per brief naar die griffie verstuurt. [Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992);
art. 2. W.I.G.B.]
5 september 1996
714
45. - Voorziening in cassatie - Vorm
- Memorie van wederantwoord - Geen
grand van niet-ontvankelijkheid tegen de
voorziening - Ontvankelijkheid.
Buiten het geval dat de verweerder in
cassatie een grond van niet-ontvankelijkheid
tegen de voorziening heeft opgeworpen,
biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie
van een arrest van het hof van beroep dat
in belastingzaken is gewezen, de mogelijkheid om te antwoorden op de door die
verweerder neergelegde memorie van antwoord.
12 december 1996
1215
44. -

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING
EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
46. - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Vervolging Onrechtstreekse vervolging- K.B. 4 maart
1965 tot uitvoering van het W.I.B. - Artikel215, § 5 - Wettigheid.
Door in art. 215, § 5, K.B. 4 maart 1965
tot uitvoering van het W.I.B. (1964) te
bepalen dat, ingeval de derden-houders

niet voldoen aan de verplichtingen welke
uit de voorgaande paragrafen voortvloeien, zij vervolgd worden alsof zij rechtstreekse schuldenaars waren, heeft de
Koning de hem bij art. 208, § 1, 1 o, van dat
wetboek toegekende bevoegdheden niet
overschreden.
24 mei 1996
485
47. - Rechten, tenuitvoerleggingen voorrechten van de Schatkist - Vervolging Onrechtstreekse vervolging- Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) - Artikel
208, § 1, 1" - Verenigbaarheid met de
oude artikelen 6 en 6bis Gw. - Prejudiciele
vraag - Arbitragehof
Wanneer een middel de vraag opwerpt
omtrent de verenigbaarheid van art. 208,
§ 1, 1o, W.I.B. (1964) met de oude artt. 6 en
6bis Gw., in zoverre het de Koning machtigt te bepalen dat de derde, die schuldenaar is van een belastingschuldige, automatisch rechtstreekse schuldenaar voor
het totaalbedrag van de door die belastingschuldige verschuldigde belastingen is in
alle gevallen waarin de derde niet voldoet
aan de verplichtingen om een verklaring
te doen die hem worden opgelegd in het
kader van de tegen de belastingschuldige
ingestelde invorderingsprocedures, schort
het Hof de uitspraak op tot het Arbitragehof bij wijze van prejudiciele beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over de
vraag.
24 mei 1996
485
48. - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Vervolgingen
- Onrechtstreekse vervolgingen - K.B. 4
maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B.
- Artikel 215, § 5 - Wettigheid.
Door in art. 215, § 5, K.B. 4 maart 1965
tot uitvoering van het W.l.B. (1964) te
bepalen dat, ingeval de derden-houders
niet voldoen aan de verplichtingen welke
uit de voorgaande paragrafen voortvloeien, zij vervolgd worden alsof zij rechtstreekse schuldenaars waren, heeft de
Koning de hem bij art. 208, § 1, r, van dat
wetboek toegekende bevoegdheden niet
overschreden.
489
24 mei 1996

ALLERLEI
49. - Allerlei - Misdrijven - Advies
van de gewestelijke directeur - Verplichting.
Vanaf 1 maart 1993 is de procureur des
Konings niet meer gehouden vooraleer
vervolgingen in te stellen wegens feiten
die naar luid van het W.I.B. of van de ter
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uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, de gewestelijke
directeur der directe belastingen om advies
te vragen. (Art. 350 W.I.B. 1964, thans
461 W.I.B. 1992.)
410
7 mei 1996

INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
COMPENSATOIRE INTERESTEN
ALLERLEI

MORATOIRE INTERESTEN
1. - Moratoire interesten - Onteigening ten algemenen nutte - Voorlopige
vergoeding- Herzieningsprocedure- Lagere
definitieve vergoeding - Terugbetaling Gevolgen t.a.v. de interest.
Wanneer de onteigende na rechtspleging in herziening wordt veroordeeld tot
terugbetaling van hetgeen hij te veel heeft
ontvangen, te weten het verschil tussen
de voorlopige en de definitieve vergoeding,
is artikel 1378 B.W. niet van toepassing.
(Art. 1378 B.W.; artt. 15 en 16 Onteigeningswet.)
20 juni 1996
625
2. - Moratoire interesten - Aanvang
- Hoger beroep.
Wanneer de beslissing van de appelrechter geldt als authentieke koopakte
en de koper van een pand pas vanaf die
akte het genot van het gekochte goed
krijgt, kan die koper niet vanaf een vroegere datum dan die van de beslissing
worden veroordeeld tot betalingvan moratoire interesten op de koopprijs. (Art. 1397
Ger.W.)
21juni 1996
627
3. - Moratoire interesten- Teruggave
van successierechten - ~reiste - Inlevering van een aangifte.
Voor de teruggave van successierechten
en de betaling van moratoire interest is de
inlevering vereist van een aangifte die het
feit aanduidt dat aanleiding geeft tot teruggave; een verzoek tot teruggave volstaat
niet. (Art. 135 W.Succ.)
28 juni 1996
671
4.- Moratoireinteresten- Vennootschapsbelasting- Roerende voorheffing- Terugbetaling.
Wanneer de roerende voorheffing op dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is ge'ind, moet de Belgische
Staat niet aileen het ten onrechte gei:nde
gedeelte van de roerende voorhe:ffing terug-

betalen aan de in het buitenland gevestigde vennootschap, die dividenden geniet,
maar oak de moratoire interesten eraan
toevoegen. (Art. 308 W.I.B. 1964, thans
art. 418 W.I.B. 1992.)
24 oktober 1996
962

COMPENSATOIRE INTERESTEN
5. - Compensatoire interesten - ~r
traging te wijten aan de schuld van de
getroffene.
Aan de getroffene van een ongeval kan
geen compensatoire interest toegekend worden, wanneer de vertraging bij zijn schadeloosstelling te wijten is aan diens eigen
schuld of nalatigheid. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
18 september 1996
769
6. - Compensatoire interesten - Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde
- Grenzen van de interest.
De voor een arbeidsongeval aansprakelijke persoon kan niet worden veroordeeld
tot betaling van compensatoire interest
aan de arbeidsongevallenverzekeraar, die
tegen hem een regresvordering instelt,
wanneer die interest berekend wordt aan
een hogere rentevoet dan die welke op de
compensatoire interest wordt toegepast
door de rechterlijke beslissing die, naar
gemeen recht, de bedragen vaststelt waarop
de getroffene aanspraak kan maken. (Art.
4 7 Arbeidsongevallenwet.)
18 september 1996
769

7. - Compensatoire interesten-Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenverzekeraar
- Subrogatie- Rechtsvordering tegen de
aansprakelijke derde.
De in de rechten van de getroffene van
een arbeidsongeval of diens rechthebbenden gesubrogeerde verzekeraar kan van
de voor dat ongeval aansprakelijke derde
compensatoire interest vorderen, die moet
worden berekend met ingangvan de datum
waarop hij de bedragen heeft betaald, in
zoverre de getroffene zelfvoornoemde interest op de naar gemeen recht geraamde
vergoeding kan krijgen, en het aldus gevorderde bedrag die vergoeding, met inbegrip
van de compensatoire interest, niet overschrijdt. (Artt. 46, § 2, eerste lid, en 47
Arbeidsongevallenwet.)
9 oktober 1996
891
8. - Compensatoire interesten - Aanvangsdatum.
De rechterlijke uitspraak die vergoedende interest toekent vanaf de datum
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slechts tijdens het verloop van een latere
periode voordoet, kent vergoeding toe
voor een niet geleden schade. (Art. 1382
B.W)
29 november 1996
1124

ALLERLEI
9. - Allerlei - Overeengekomen interesten - Vijfjarige verjaring - Artikel
2277 B. W - Toepassingsgebied.
Art. 2277 B.W. is van toepassing op de
overeengekomen interest van om het even
welke gewone schuldvordering.
496
24 mei 1996

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen- Bepalingen met rechtstreekse werking in de
Belgische interne rechtsorde.
Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, heeft
rechtstreekse werking in de Belgische
interne rechtsorde. (Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende status van vluchtelingen ondertekend te Geneve op 28 juli
1951, goedgekeurd bij wet 26 juni 1953.)
13 mei 1996
446
2. - Rechtstreekse uitwerking in de
interne rechtsorde - Conflict tussen internationale rechtsregel en interne rechtsregel - Voorrang van de verdragsregel.
In geval van conflict tussen een internationale verdragsregel, die rechtstreekse
werking heeft in de interne rechtsorde,
zoals een regel die valt afte leiden uit art.
23 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, en een
interne rechtsregel heeft de door het verdrag vastgelegde regel voorrang. (Art. 23
Internationaal Verdrag betreffende status
van vluchtelingen ondertekend te Geneve
op 28 juli 1951, goedgekeurd bij wet 26
juni 1953.)
446
13 mei 1996
3. - Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen Art. 23 - Draagwijdte.
De gelijkheid van behandeling inzake
ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied
verblijvende vluchtelingen en van Belgische
onderdanen geldt slechts, eventueel met
terugwerkende kracht, voor de persoon
die krachtens de toepasselijke wetgeving

de hoedanigheid van vluchteling bezit en
als dusdanig is erkend. (Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende status van
vluchtelingen ondertekend te Geneve op
28 juli 1951, goedgekeurd bij wet 26 juni
1953; 1 en 3 wet 20 juli 1971 tot ins telling
van een gewaarborgde gezinsbijslag; art.
48 Vreemdelingenwet.)
13 mei 1996
446
4. - Internationaal Verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke
rechten opgemaakt te New York - Artikel
26- Niet-discriminatiebeginsel- Draagwijdte.
Art. 26 van het Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, sluit niet uit dat de nationale
wetgever een verschil in behandeling tussen categorieen van personen instelt, voor
zover dat verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is.
(Art. 26 Verdrag 19 dec. 1996 inzake burgerrechten en politieke rechten goedgekeurd bij wet 15 mei 1981.)
446
13 mei 1996
5. - Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen - Bepalingen met rechtstreekse werking in de
Belgische interne rechtsorde.
Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Geneve op 28 juli 1951 en
goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953,
heeft rechtstreekse werking in de Belgische
interne rechtsorde. (Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende status van vluchtelingen ondertekend te Geneve op 28 juli
1951 goedgekeurd bij wet 26 juni 1953.)
13 mei 1996
451
6. - Rechtstreekse uitwerking in de
interne rechtsorde - Conflict tussen internationale rechtsregel en interne rechtsregel - Voorrang van de verdragsregel.
In geval van conflict tussen een internationale verdragsregel, die rechtstreekse
werking heeft in de interne rechtsorde,
zoals een regel die valt afte leiden uit art.
23 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, en een
interne rechtsregel heeft de door het verdrag vastgelegde regel voorrang. (Art. 23
Internationaal Verdrag betreffende status
van vluchtelingen ondertekend te Geneve
op 28 juli 1951 goedgekeurd bij wet 26
juni 1953.)
451
13 mei 1996
7. - Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen - Artikel 23 - Draagwijdte.
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De gelijkheid van behandeling inzake
ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied
verblijvende vluchtelingen en van Belgische
onderdanen geldt slechts, eventueel met
terugwerkende kracht, voor de persoon
die krachtens de toepasselijke wetgeving
de hoedanigheid van vluchteling bezit en
als dusdanig is erkend. (Art. 23 Internationaal Verdrag betre:ffende status van
vluchtelingen ondertekend te Geneve op
28 juli 1951 goedgekeurd bij wet 26 juni
1953; art. 1, §§ 1 en 2, Bestaansminimumwet; art. 1, 3°, K.B. 27 maart 1987; art. 49
Vreemdelingenwet.)
13 mei 1996
451
8. - Internationaal Verdrag 19 december 1966 in zake burgerrechten en politieke
rechten opgemaakt te New York - Artikel
26- Niet-discriminatiebeginsel- Draagwijdte.
Art. 26 van het Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten sluit niet uit dat de nationale
wetgever een verschil in behandeling tussen categorieen van personen instelt, voor
zover dat verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is.
(Art. 26 Verdrag 19 dec. 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten goedgekeurd bij wet 15 mei 1981.)
13 mei 1996
451
9. - Internationale verbintenissen Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955- Internationaal
Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen
voor Belgie- Gerechtelijke samenwerking
- Misdrijven behorend tot de bevoegdheid
van het internationaal tribunaal - Aanhangigmaking bij de nationale gerechten
- Verzoek van het internationaal tribunaal - Voorwerp - Onttrekking van de
zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure Opdracht van het Hof.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat een zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, beslist het Hof van
Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal en na de betrokkene te hebben
gehoord, tot onttrekking van de zaak aan
het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit
aanhangig is gemaakt, na te hebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon
bestaat; het Hof gaat oak na of het in het
verzoek tot onttrekking aangegeven feit

behoort tot de bevoegdheid "ratione materiae",
"ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van het Internationaal Tribunaal voor
Ruanda overeenkomstig respectievelijk de
artt. 1, 5 en 7 van het statuut van dat
tribunaal. (Artt. 2, 4, 5 en 6 wet 22 maart
1996; artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2
Statuut lnternationaal Tribunaal voor
Ruanda.)
15 mei 1996
463
10. - Internationale verbintenissenHandvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen voor Belgie - Gerechtelijke samenwerking - Misdrijven behorend tot de
bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de natiorwle gerechten-Verzoek van het Internationaal
Tribunaal- Voorwerp- Onttrekking van
de zaak aan de nationale gerechten Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat een zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, beslist het Hof van
Cassatie op vordering van de procureurgeneraal en na de betrokkene te hebben
gehoord, tot onttrekking van de zaak aan
het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit
aanhangig is gemaakt, nate hebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon
bestaat; het Hof gaat oak na of het in het
verzoek tot onttrekking aangegeven feit
behoort tot de bevoegdheid "ratione materiae",
"ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van het Internationaal Tribunaal voor
Ruanda overeenkomstig de bepalingen respectievelijk van de artt. 1, 5 en 7 van het
statuut van dat tribunaal. (Artt. 2, 4, 5 en
6 wet 22 maart 1996; artt. 1 t.e.m. 8, inz.
1, 5, 7 en 8.2, Statuut Internationaal
Tribunaal voor Ruanda; art. 9 (iii),
Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement.)
677
9 juli 1996
11. - Internationale verbintenissen Gerechtelijke samenwerking- Verzoek van
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda
- Voorwerp - Onttrekking van de zaak
aan de nationale gerechten - Hof van
Cassatie - Procedure - Verhoor van de
betrokken persoon - Afwezigheid van die
persoon - Aanwezigheid van zijn advocaat - Vertegenwoordiging.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda betre:ffende een feit dat tot
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tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, de betrokkene horen; als dat
verhoor niet mogelijk is doordat de betrokken persoon afwezig is, maar diens advocaat wel op de terechtzitting aanwezig is,
kan het Hof, op grand van zijn beoordeling
van de onmogelijkheid voor de betrokkene
om persoonlijk te verschijnen, toestaan
dat de advocaat van de betrokkene hem
vertegenwoordigt. CArt. 6 wet 22 maart
1996; art. 185 Sv.)
677
9 juli 1996
12. - Internationale verbintenissen Gerechtelijke samenwerking- Verzoek van
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda
- Voorwerp - Onttrekking van de zaak
aan de nationale gerechten - Hof van
Cassatie- Procedure- Controle door het
Hof - Geen dwaling in de persoon Dwaling in de persoon - Begrip.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda betreffende een feit dat tot
zijn bevoegdheid behoort, een verzoek indient
tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, nagaan of er geen dwaling in
de persoon bestaat; die controle houdt
geen beoordeling in van de bezwaren die
tegen de betrokkene bestaan, waarvoor
het Hof niet bevoegd is. (Art. 6 wet 22
maart 1996.)
677
9 juli 1996
13. - Internationale verbintenissen Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955- Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen voor Belgie - Gerechtelijke samenwerking - Misdrijven behorend tot de
bevoegdheid van het internationaal tribunaal - Onttrekking van de zaak aan de
Belgische gerechten - Akte van beschuldiging van de Procureur- Beslissing van
het Internationaal Tribunaal - Verwerping van de akte van beschuldiging Gevolg - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, nadat een zaak op zijn verzoek aan de Belgische gerechten is onttrokken, meedeelt dat het de door de procureur
opgestelde akte van beschuldiging niet
heeft bevestigd, regelt het Hofvan Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal en na de betrokkene te hebben
gehoord, de procedure en beveelt, in voor-

komend geval, de verwijzingnaar het bevoegde
hof, de bevoegde rechtbank ofhet bevoegde
onderzoeksgerecht. (Artt. 5, 6, 7, 8 en 12,
§ 2, vierde lid, wet 22 maart 1996.)
13 augustus 1996
688
14. - Internationale verbintenissen Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII - Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Verplichtingen voor Belgie - Gerechtelijke
samenwerking - Misdrijven behorend
tot de bevoegdheid van het internationaal tribunaal - Aanhangigmaking bij
de nationale gerechten - Verzoek van het
Internationaal Tribunaal - Voorwerp Onttrekking van de zaak aan de
nationale gerechten- Bevoegdheid- Hof
van Cassatie - Procedure - Opdracht
van het Hof.
Wanneer het lnternationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat een zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, beslist het Hof van
Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal, na de betrokkene te hebben gehoord
en na te hebben nagegaan dat er geen
dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak a an het Belgisch gerecht
dat kennis neemt van hetzelfde feit of van
een procedure betreffende feiten ofrechtspunten die een weerslag hebben op de bij
het Internationaal Tribunaal hangende
onderzoeken of vervolgingen; het Hof gaat
teveils na ofhet in het verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae",
"ratione loci" en "temporis" van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig, respectievelijk, de artt. 1, 5 en 7
van het statuut van dat tribunaal. [Artt.
2, 4, 5 en 6 wet 22 maart 1996; artt. 1
t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda; art. 9
(iii) Rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement.]
900
9 oktober 1996
15. - Internationale verbintenissen Gerechtelijke samenwerking- Verzoek van
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda
- Voorwerp - Onttrekking van de zaak
aan de nationale gerechten - Hof van
Cassatie -Procedure - Controle door het
Hof - Geen dwaling in de persoon Dwaling in de persoon - Begrip.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat de zaak aan de nationale gerechten
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onttrokken wordt, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, nagaan dat er geen dwaling
in de persoon bestaat; die controle houdt
geen beoordeling in van de bezwaren die
tegen de betrokkene bestaan, daar het
Hof daartoe niet bevoegd is. (Art. 6 wet 22
maart 1996.)
900
9 oktober 1996
16. - Internationale verbintenissenGerechtelijke samenwerking- Verzoek van
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda
- Voorwerp - Onttrekking van de zaak
aan de nationale gerechten - Hof van
Cassatie - Procedure - Verhoor van de
betrokken persoon - Afwezigheid van die
persoon - Gevolg.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat de zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, moet het Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over de gevraagde
onttrekking, in beginsel de betrokkene
horen; als dat verhoor evenwei niet mogelijk is omdat de betrokken persoon afwezig is en geen bekende verblijfplaats in
Belgie of in het buitenland heeft, kan die
omstandigheid geen reden zijn om niet in
te gaan op het verzoek van het Internationaal Tribunaal tot onttrekking. (Art. 6
wet 22 maart 1996.)
900
9 oktober 1996
17. - Internationale verbintenissen Gerechtelijke samenwerking- Verzoek van
het internationaal Tribunaal voor Ruanda
- Voorwerp - Onttrekking van de zaak
aan de nationale gerechten - Hof van
Cassatie - Procedure - Arrest van het
Hof- Motivering.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat de zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, hoeft het Hof van Cassatie, binnen het strikte kader van de
bepalingen van het nationale recht, niet
te antwoorden op de door de verdediging
van de betrokken persoon neergelegde conclusie, als deze niets uit te staan heeft met
die bepalingen (Art. 149 Gw.; inz. art. 6
wet 22 mart 1996.)
900
9 oktober 1996

J

Voor de berekening van het enkel en het
dubbel vakantiegeld van de bediende wiens
loon veranderlijk is, komt het enkel vakantiegeld van het vorig jaar in aanmerking.
(Art. 39 K.B. 30 maart 1967.)
61
15 januari 1996
2. - Aard van de wet - Vakantiegeld
- Berekening.
Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maart 1967,
die de berekening van het vakantiegeld
van de bedienden regelen, zijn bepalingen
van dwingend recht. (Artt. 38, 39 en 46
K.B. 30 maart 1967.)
129
29 januari 1996
3. - Vakantiegeld- Bedienden- Berekening - Voordelen in natura - Conventioneel vastgesteld - Einde arbeidsovereenkomst- Werkelijke waarde - Gevolg.
Voor de berekening van het vakantiegeld voor bedienden moet worden rekening gehouden met de werkelijke waarde
van de voordelen in natura en niet met
hun conventioneel vastgestelde waarde.
(Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maart 1967.)
129
29 januari 1996
4. - Arbeidersvakantie - 1berisme Volkstoerisme - Financiele steun - Aanwending- Instellingen- InstallatiesGebouwen - Clienteel - Werknemers Ander clienteel.
De artt. 1, 2, 3, 5 en 11 K.B. 23 jan. 1951
betreffende het verlenen van toelagen tot
bevordering van de arbeidersvakantie en
het volkstoerisme, gewijzigd bij K.B. 2
maart 1956, vereisen weliswaar dat de
financiele steun, die is toegekend ingevolge dat besluit zoals het is gewijzigd,
volledigwordt besteed aan de daarin beschreven sociale doeleinden, maar verbieden
niet noodzakelijk dat de instellingen voor
arbeidersvakantie ofvolkstoerisme bovendien in de met die toelagen opgetrokken
en ingerichte installaties en gebouwen
een ander clienteel ontvangen dan de werknemers en hun gezin die hun jaarlijkse
wettelijke vakantie nemen. (Artt. 1, 2, 3, 5
en 11 K.B. 23 jan. 1951.)
3 oktober 1996
843

K

JAARLIJKSE VAKANTIE

KOOPHANDEL,KOOPMAN

Vakantiegeld- Bedienden- Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening.

1. - Onderlinge verzekeringsvereniging
- Handelskarakter.

1. -

-
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Ingevolge art. 2 Verzekeringswet lljuni
1874 heeft een onderlinge verzekeringsvereniging een eigen rechtspersoonlijkheid; de onderlinge verzekering maakt op
zich geen handelsdaad uit en een vereniging die deze dienstverlening beoogt verkrijgt hierdoor geen handelskarakter.
9 januari 1996
35
2. - Uitoefening van handel of beroep
- Vrijheid van uitoefening - Openbare
zedelijkheid en openbare rust - Gemeenteverordening.
De vrijheid van uitoefening van een
handel ofberoep kan worden beperkt door
de bevoegdheid van de gemeenteraad om,
in de bij de wet bepaalde gevallen, aanvullende politieverordeningen uit te vaardigen ter verzekering van o.m. de openbare
zedelijkheid en de openbare rust. (Art. 7
Decreet 2-17 maart 1791.)
39
9 januari 1996

KORTGEDING
1. - Bevoegdheid van de rechter in kort
geding.
De rechter in kort geding kan maatregelen tot bewaring van recht bevelen indien
er een schijn van rechten is die het nemen
van een beslissing verantwoordt. (Artt.
584 en 1039 Ger.W.)
25 april 1996
349
2. - Bevoegdheid van de rechter in kort
geding- Grenzen- Ogenschijnlijke reckten.
De rechter in kort geding die, om een
maatregel tot bewaring van recht te bevelen, zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke
rechten van de partijen nate gaan en te
onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels
te betrekken die deze maatregel niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid niet. (Artt. 584
en 1039 Ger.W.)
349
25 april 1996
3. - Bevoegdheid van de rechter in kort
geding- Grenzen- Ogenschijnlijke reckten - Schending van het materiele recht.
De rechter in kort geding die, om een
maatregel tot bewaring van recht te bevelen, zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke
rechten van partijen te onderzoeken, spreekt
zich ten gronde niet uit over de rechten
van partijen en schendt derhalve het materiele
recht niet dat hij in zijn beoordeling betrekt.
(Artt. 584 en 1039 Ger.W.)
25 april 1996
349

4. - Bevoegdheid van de rechter in kort
geding- Grenzen- Ogenschijnlijke reckten.
Om, als rechter in kort geding, een
maatregel tot bewaring van recht te bevelen en daartoe de ogenschijnlijke rechten
van de partijen te onderzoeken, is het niet
onredelijk daarbij de rechtsregels betreffende de duur, de termijnen en de gevolgen van overeenkomsten en de rechtsregels
betreffende de opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur onderling met
elkaar in verband te brengen. (Artt. 584
en 1039 Ger.W.)
349
25 april 1996
5. - Bevoegdheid - Bestaan van een
recht.
Het voorschrift van art. 584 Ger.W. verbiedt de rechter in kort geding niet een
voorlopige maatregel te nemen als het
bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van die beslissing te verantwoorden.
25 april 1996
359
6. - Bevoegdheid - Administratieve
handeling - Burgerlijke subjectieve
rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
De rechter in kort geding is bevoegd om
dringende en voorlopige maatregelen te
bevelen als de aantasting van burgerlijke
subjectieve rechten het gevolg is van het
gebruik, door de dader, van een ogenschijnlijk onrechtmatig door het bestuur gegeven toelating. [Art. 144 Gw. (oud 92), 584
en 1039 Ger.W.]
25 april 1996
359
7. - Bevoegdheid
Administratieve
handeling - Burgerlijke subjectieve
rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
De aan de Raad van State toegekende
bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement
van een administratieve overheid houdt
geen beperking in van de bevoegdheid van
de voorzitter in kort geding om uitspraak
te doen bij voorraad betreffende subjectieve burgerlijke rechten. [Art. 144 Gw.
(oud 92); art 17, § 1, Wet Raad van
State.]
359
25 april 1996
8. - Bevoegdheid - Administratieve
handeling - Burgerlijke subjectieve
rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting.

-
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De rechter in kart geding die vaststelt
dat de vordering betrekking heeft op subjectieve burgerlijke rechten en dat die
rechten aangetast worden door het gebruik,
aan de zijde van de aanvrager, van een
schijnbaar onregelmatige bouwvergunning, is bevoegd om maatregelen te nemen
om dat gebruik te doen ophouden. [Art.
144 Gw. (oud 92); art 17, § 1, Wet Raad
van State.]
25 april 1996
359
9. - Bevoegdheid van de rechter in kart
geding - Toetsing.
De rechter in kart geding kan maatregelen bevelen tot bewaring van recht indien
er een schijn van rechten is die het nemen
van een beslissing verantwoordt; hij mag
geen rechtsverklarende uitspraak doen noch
de rechtspositie van partijen definitiefregelen. (Artt. 584 en 1039 Ger.W.)
25 november 1996
1088
10. - Ogenschijnlijke rechten- Schending van het materiele recht.
De rechter in kart geding die er zich toe
beperkt de ogenschijnlijke rechten van
partijen na te gaan en te onderzoeken,
zonder daarbij rechtsregels te betrekken
die de voorlopige maatregelen die hij beveelt,
niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid
niet. (Artt. 582 en 1038 Ger.W.)
25 november 1996
1088

L
LEVENSONDERHOUD
1. - Huwelijk - Wederzijdse rechten
en verplichtingen - Dringende en voorlopige maatregelen - Vrederechter - Procedure - Inleiding - Verzoekschrift op
tegenspraak - Beschikking ten grande Kennisgeving - Regeling.
De vorderingen die gegrond zijn op artt.
221 en 223 B.W. worden ingesteld bij
verzoekschrift op tegenspraak en vallen
derhalve niet onder de regeling inzake
inleiding en behandeling van de vordering
op eenzijdig verzoekschrift, bedoeld bij de
artt. 1025 en 1034 Ger.W. (Art. 1253ter,
tweede lid, Ger.W.; artt. 221 en 223 B.W.;
artt. 1034bis tot 1034sexies Ger.W.)
23 september 1996
787
2. - Uitkeringen - Rechtspleging Hoger beroep- Vonnis- KennisgevingGerechtsbrief.
De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud

moet niet bij gerechtsbriefter kennis worden gebracht; de omstandigheid dat dit
tach geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) staat er niet aan in de
weg dat, wat het hager beroep betreft, de
gewone regels betreffende het geding van
toepassing zijn. (Artt. 1253quater, 1320,
1321 en 1322 Ger.W.)
22 november 1996
1077
3. - Uitkeringen - Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en
de goederen van de echtgenoten en de
kinderen - Ernstige verstoring van de
verstandhouding tussen de echtgenoten Rechtspleging- Hoger beroep- Vonnis
- Kennisgeving - Gerechtsbrief
Het vonnis dat in beroep uitspraak doet
over een verzoek van een echtgenoot aan
de vrederechter tot het bevelen van dringende voorlopige maatregelen betreffende
de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen, zoals een uitkering
tot levensonderhoud, moet niet bij gerechtsbrief ter kennis gebracht worden van de
partijen. (lmpliciet.)
1077
22 november 1996
4. - Uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen- Geschil- Rechterlijke beslissing- Hoger beroep- Termijn
-Aanvang.
Inzake uit huwelijk of afstamming ontstane verplichtingen geeft de gri:ffier van
de beslissing kennis aan de partijen en
wordt hager beroep ingesteld binnen een
maand na de kennisgeving. (Art. 203ter
B.W.; art. 1253quater, b end, Ger.W.)
12 december 1996
1204

LOON
RECHT OP LOON
BESCHERMING

RECHT OP LOON
1. - Recht op loon- Voordeel in natura
- Waarderaming - Conventioneel vastgesteld - Einde arbeidsovereenkomst Opzeggingsvergoeding- Werkelijke waarde
- Gevolg.
Voor de vaststelling van de opzeggingsvergoeding moet, wanneer de werknemer
dit vordert, met de werkelijke waarde van
de voordelen in natura rekening worden
gehouden, onverminderd de toepassing van
art. 6 Wet Bescherming Loon. (Art. 39
Arbeidsovereenkomstenwet; art. 6 Wet Bescherming Loon.)
129
29 januari 1996
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BESCHERMING
2. - Bescherming- Uitbetaling- Tijdstip - Gezette tijden - Draagwijdte Gevolg.
De niet-betaling van het loon verschuldigd op de door art. 9 Wet Bescherming
Loon gezette tijdstippen houdt in dat er
geen betaling is op het hiertoe gesteld
tijdstip; dit is strafbaar op grond van art.
42, 1°, Wet Bescherming Loon. (Artt. 9 en
42, 1°, Wet Bescherming Loon.)
598
17 juni 1996

M
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
1. - Taken- Algemene taak- Vreemdelingen - Dienstverlening - Bevel om
het grondgebied te verlaten - Betekening
- Uitvoerbaarheid - Definitief karakter
- Gevolg.
De uitvoerbaarheid van het bevel om
het grondgebied te verlaten, is bepalend
voor de beoordelingvan het definitiefkarakter van het bevel, dat de beperking van
het recht op maatschappelijke dienstverlening ten gevolge heeft. (Art. 7 Vreemdelingenwet en 57, § 2, eerste lid, 10, en
derde lid, O.C.M.W.-wet.)
21 oktober 1996
941
2. - Taken- Algemene taak- Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te
verlaten- Betekening- Uitvoerbaarheid
- Definitief bevel - Begrip.
Ret bevel om het grondgebied te verlaten, is definitief wanneer het bevel niet
meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel
met opschortende werking voor een administratieve overheid of voor de Raad van
State. (Art. 63, eerste en tweede lid, 63.5,
67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17
Wet Raad van State, art. 57,§ 2, O.C.M.W.wet.)
941
21 oktober 1996
3. - Taken- Algemene taak- Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te
verlaten- Betekening- Uitvoerbaarheid
- Definitief bevel- Verhaal bij Raad van
State - Draagwijdte.
Ret beroep tot nietigverklaring bij de
Raad van State tegen het bevel om het
grondgebied te verlaten heeft, geen opschortende werking; het louter instellen
van een vordering bij de Raad van State
tot schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten, heeft evenmin opschor-

tende werking. (Art. 63, eerste en tweede
lid, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingenwet;
art. 17 Wet Raad van State, art. 57,§ 2,
O.C.M.W.-wet.)
21 oktober 1996
941
4. - Taken - Algemene taak - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen Bevel om het grondgebied te verlaten Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Begrip.
Ret 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; een 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.)
7 november 1996
1019

MACHTEN
WETGEVENDE MACHT
UITVOERENDE MACHT
RECHTERLIJKE MACHT
SCHEIDING DER MACHTEN

WETGEVENDE MACHT
Wetgevende Macht - Strafzaken
- Strafvordering- Minister beschuldigd
- Aanhangigmaking van de zaak bij het
Hof- Wijze van optreden van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers - Regelmatigheid - Toezicht van het Hof- Omvang.
Wanneer het Rof van Cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld en voor
het Rof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, staat het beginsel van de scheiding
der machten eraan in de weg dat het over
de regelmatigheid van de wijze van optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de
veronderstelling dat de grieven van de
ministers nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door
die vergadering of haar bijzondere commissie, die miskenning de procedure niet
dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt
1. -

-
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dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden. (Art. 103 Gw. 1994.)
12 februari 1996
176
2. - Wetgevende Macht - Kamer van
Volksvertegenwoordigers - Beslissing om
een minister of een staatssecretaris niet te
beschuldigen - Gevolgen.
De discretionaire beslissing van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers om een minister of een staatssecretaris niet in beschuldiging te steilen en niet voor het Hof van
Cassatie te brengen, betreft aileen de betrokken minister of staatssecretaris; zij kan
niet beletten dat het Hof van Cassatie
oordeelt over andere justitiabelen jegens
welke die vergadering niet bevoegd is.
(Artt. 103 en 104 Gw. 1994.)
24 7
5 april 1996
3. - Wetgevende Macht - Parlement
- Rol - Politieke verantwoordelijkheid
van de ministers.
Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van de ministers
moeten beoordelen, staat het aileen aan
de Rechterlijke Macht de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid te beoordelen van
de burgers die voor hem verschijnen en de
wet gelijkelijk toe te passen.
5 april1996
247
4. - Wetgevende Macht- Minister hoofddader - Beslissing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers om de minister
niet te beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde
feit - Eerlijk proces.
Aileen uit de omstandigheid dat de
hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde als mededader wordt vervolgd,
een minister zou zijn die door de Kamer
van Volksvertegenwoordigers buiten vervolging is gesteld en niet voor het Hofvan
Cassatie is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een
eerlijk proces verloren heeft. (Art. 103 Gw.
1994; art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1
I.V.B.P.R.)
5 april1996
247
5. - Wetgevende Macht - Bindende
uitlegging van de wet - Beoordeling Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te
leggen, aileen uitoefenen met eerbiediging van de normen die een hogere
hierarchische waarde hebben dan de wet.
(Art. 84 Gw. 1994; art. 7 Ger.W.)
4 november 1996
981

6. - Wetgevende Macht - Bindende
uitlegging van de wet - Beoordeling Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te
leggen aileen uitoefenen met eerbiediging
van de normen die een hogere
hierarchische waarde hebben dan de wet.
[Art. 84 Gw. (1994); art. 7 Ger.W.]
4 november 1996
986

UITVOERENDE MACHT
7. - Uitvoerende Macht - Bestuurshandeling- Uitdrukkelijke motiveringThchtzaak - Orde van Apothekers- Provinciale raad - Beslissing dat de apotheker moet verschijnen.
De beslissing van de provinciale raad
van de Orde van Apothekers dat de apotheker in een tuchtzaak voor de raad moet
verschijnen is een beslissing van jurisdictionele aard, waarop de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet
van toepassing is. (Artt. 20, § 1, laatste
lid, Apothekerswet, en 20, derde lid, K.B.
29 mei 1970.)
25 januari 1996
114
8. - Uitvoerende Macht - Strafzaken
- Strafvordering- Minister beschuldigd
-Andere justitiabele beklaagd - Rechtspleging voor het Hof- Voorbereiding van
de verdediging - Verdaging van de zaak
- Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hof is gebracht, in limine litis vraagt
om de zaak te verdagen onder aanvoering
van het feit dat hij, gelet op de omvang
van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt
behandeld en op de complexiciteit van de
zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen
om zijn verdediging voor te bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens
die het aanwijst en rekening houdend met
het feit dat aile bewijsmiddelen tijdens
het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn raadsman
over voldoende tijd en faciliteiten hebben
beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; zo ja, zegt
het Hof dat de zaak niet dient te worden
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verdaagd. (Art. 103 Gw. 1994; art. 6.3, b,
E.V.R.M.; art. 14.3, b, I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
9. - Uitvoerende Macht - Strafzaken
- Strafuordering- Minister beschuldigd
-Andere justitiabele beklaagd - Rechtspleging voor het Hof- Vervolgingen in een
andere zaak - Uitstel van de uitspraak Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde Kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor eenminister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hof is gebracht, in limine litis vraagt
om de uitspraak uit te stellen tot is beslist
over de strafvordering ten laste van een
persoon die in een andere zaak is betrokken wegens een misdrijf dat aan de basis
zou liggen van de vervolgingen tegen die
beklaagde voor het Hof, zegt het Hof, nu
het overweegt dat het in een later stadium
van de rechtspleging over de regelmatigheid van de overgelegde bewij zen zal oordelen, dat de uitspraak niet dient te worden
uitgesteld. (Art. 103 Gw. 1994.)
152
6 februari 1996
10. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof- Art.
103, overgangsbepaling, Gw. 1994- Werking in de tijd.
De overgangsbepaling van art. 103 Gw.
is van toepassing zowel op de feiten die
voorafgaan aan de grondwetswijziging van
5 mei 1993 als op de feiten die daarop
volgen.
176
12 februari 1996
11. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafuordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof- Art.
90 Gw. 1831 -Art. 103 Gw. 1994 Ontbreken van een uitvoeringswet- Gevolgen.
Ret ontbreken van een wet ter uitvoering van het oude art. 90 en het nieuwe
art. 103 Gw. belet niet dat het Hof, in
verenigde kamers, de discretionaire macht
heeft om, overeenkomstig de overgangsbepaling van voomoemd art. 103, de in beschuldiging gestelde minister, die ingevolge een
beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Hofis gebracht, te
berechten in de gevallen en met toepassing van de straffen die in de strafwetten
zijn bepaald.
176
12 februari 1996

12. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafuordering- Minister beschuldigd- Artt. 90 en 134 Gw. 1831 - Stelsel
voor de wijziging van 5 mei 1993 - Bevoegdheid van het Hof- Ontbreken van
een wet tot uitvoering van art. 90 Gw. Gevolgen.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, kon
een lid van de regering krachtens de oude
artt. 90 en 134 Gw. voor het Hof van
Cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrijven van
gemeen recht, anderzijds, wegens feiten
i.v.m. de ministeriele functie die, op het
ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet
als misdrijf omschreven waren in de
strafwet; bij ontstentenis van een uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door die artikelen die aan het Hof een
discretionaire macht toekenden om hen te
berechten, met karakterisering van het
misdrijf en bepaling van de straf; de
ministeriele verantwoordelijkheid kon
gegrond zijn op een in de uitoefening van
de functie gepleegd feit, dat, op het ogenblik waarop het werd gepleegd, geen
bij de strafwet omschreven misdrijfwas of
op een bij de strafwet omschreven misdrijf.
176
12 februari 1996
13. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafuordering- Minister beschuldigd- Artt. 90 en 134 Gw. 1831- Stelsel
voor de wijziging van 5 mei 1993- Bevoegdheid van het Hof- Ontbreken van een wet
tot uitvoering van art. 90 Gw. - Verenigbaarheid met art. 7 E.V.R.M. en art. 15
I.V.B.P.R.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, was
het naast elkaar bestaan, in de zin van de
oude artt. 90 en 134 Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht slechts met de
artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het oude
art. 134 Gw. het Hoftoestond een minister
te berechten en te veroordelen wegens een
handeling of verzuim die, op het ogenblik
waarop ze werd gepleegd, geen misdrijf
was dat door het nationale of internationale recht werd bestraft, maar het conflict
was uitgesloten in het geval dat de minister werd vervolg en veroordeeld op grond
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van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.
176
12 februari 1996
14. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Artt. 90 en 134 Gw. 1831 ~Art.
103 Gw. 1994- Bevoegdheid van het Hof
- Ontbreken van een wet tot uitvoering
van het oude art. 90 en het nieuwe art. 103
Gw. - Grondwetswijziging van 5 mei 1993
- Draagwijdte
De grondwetswijziging van 5 mei 1993
heeft, inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, het Hof
van Cassatie, verenigde kamers, de bevoegdheid ontnomen die het was toegekend
door het oude art. 134 Gw. om zelf het
misdrijf te omschrijven en de straf te
bepalen, maar ze heeft voor het overige
het stelsel van die verantwoordelijkheid
onveranderd gelaten. (Art. 103, overgangsbepaling, Gw.)
176
12 februari 1996
15. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Aanhangigmaking van de zaak bij
het Hof - Wijze van optreden van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers Regelmatigheid- Toezicht van het HofOmvang.
Wanneer het Hof van Cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld en voor
het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, staat het beginsel van de scheiding
der mach ten eraan in de weg dat het over
de regelmatigheid van de wijze van optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de
veronderstelling dat de grieven van de
ministers nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door
die vergadering of haar bijzondere commissie, die miskenning de procedure niet
dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden. (Art. 103 Gw. 1994.)
176
12 februari 1996
Strafza16. - Uitvoerende Macht
ken- Strafvordering- Minister beschuldigd -Art. 103, overgangsbepaling, Gw.
1994- Wijze van optreden van het HofToepasselijke normen.
Wanneer het Hof een minister moet
berechten, gedraagt het Hofvan Cassatie,
verenigde kamers, zich, wat de rechtspleging betreft, naar de bepalingen met directe
werking in de nationale rechtsorde, die
vervat zijn in het E.V.R.M. en in het

I.V.B.P.R., naar de Gw., de regels van het
Ger.W., de gemeenschappelijke bepalingen die van toepassing zijn op alle strafrechtspleging, alsook naar de algemene
rechtsbeginselen, en past het de vormen
bepaald in hoek II, eerste titel, hoofdstuk
II, Sv., met als opschrift "correctionele
rechtbanken" toe voor zover zij verenigbaar zijn met de bepalingen die de rechtspleging regelen voor het Hof, zitting houdende
met verenigde kamers; die wettelijke, toegankelijke en voorzienbare regels waarborgen
de volledige uitoefening van het recht van
verdediging en waarborgen een eerlijk proces. (Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
176
12 februari 1996
17. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Art. 103, overgangsbepaling, Gw.
1994- Wijze van optreden van het HofToepassing van bestaande regels Geen uitoefening van de Wetgevende
Macht.
Wanneer het Hof van Cassatie, verenigde kamers, een minister moet berechten, treedt het niet als wetgever op door
toepassing te maken van de bestaande
regels betreffende de wijze van optreden.
(Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
176
12 februari 1996
18. - Uitvoerende Macht - Strafzaken - Strafvordering- Minister beschuldigd -Aanhangigmaking van de zaak bij
het Hof - Dagvaarding - Verwoording
van de telastleggingen - Gebruik van de
term "inzonderheid"- Recht van verdediging - Begrip.
Wanneer een minister, die in beschuldiging is gesteld en voor het Hofis gebracht
ingevolge een beslissing van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, kritiek heeft
op het gebruik van het bijwoord "inzonderheid" in de verwoording van de telastleggingen in de dagvaarding, gaat het Hof
na ofhet gebruik van die term de beschuldigde belet kennis te nemen van de door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
bij het Hof aanhangig gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in
ontkennend geval beslist het Hof dat het
gebruik van dat woord de aanhangigmaking
niet ongeldig maakt. (Art. 103 Gw. 1994.)
176
12 februari 1996
19. - Uitvoerende Macht - Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Art. 103, overgangsbepaling, Gw.
1994- Wijze van optreden van het HofToepasselijke normen.
Ook al heeft het Hof van Cassatie, verenigde kamers, voor de handelingen en
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strafwetten als misdaden en wanbedrijven worden omschreven en voor de toepassing van de in die artikelen bepaalde
straffen, een discretionaire macht om ze
te berechten, is die macht slechts discretionair
in de mate dat zij het Hof ertoe verplicht
de normen te erkennen volgens welke de
rechtspleging moet worden gevoerd. (Art.
103, overgangsbepaling, Gw.)
176
12 februari 1996
20. - Uitvoerende Macht - Minister
van Binnenlandse Zaken - Vreemdeling
- Beslissingen tot weigering van verblijf
en "tot het vasthouden in een welbepaalde
plaats" - Rechtskracht.
Bij het nemen van de beslissing tot
weigering van verblijf en van de "beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats", met toepassing van de
artt. 52 en 74.6, § 1, Vreemdelingenwet en
75, § 2, van het K.B. van 8 okt. 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, treedt de
minister van Binnenlandse Zaken op krachtens de wet en niet door of namens de
Koning; geen wettelijke bepaling vereist
dat de minister of zijn gemachtigde hierbij
verwijst naar de Koning. (Artt. 52 en 74.6,
§ 1, Vreemdelingenwet; art. 75, § 2, K.B. 8
okt. 1981.)
20 februari 1996
200
21. - Uitvoerende Macht - Minister
hoofddader - Beslissing van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers om de minister niet te beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde
feit - Eerlijk proces.
Aileen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde
als mededader wordt vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers buiten vervolging is
gesteld en niet voor het Hof van Cassatie
is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat
die beklaagde zijn recht op een eerlijk
proces verloren heeft. (Art. 103 Gw. 1994;
art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
5 april1996
247
22. - Uitvoerende Macht- Kamer van
Volksvertegenwoordigers - Beslissing om
een minister of een staatssecretaris niet te
beschuldigen - Gevolgen.
De discretionaire beslissingvan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers om een minister of een staatssecretaris niet in beschuldiging te stellen en niet voor het Hof van
Cas satie te brengen, betreft alleen de betrokken minister of staatssecretaris; zij kan

niet beletten dat het Hof van Cassatie
oordeelt over andere justitiabelen jegens
welke die vergadering niet bevoegd is.
(Artt. 103 en 104 Gw. 1994.)
24 7
5 april 1996
23. - Uitvoerende Macht - Politieke
verantwoordelijkheid van de ministers Parlement - Rol.
Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van de ministers
moeten beoordelen, staat het alleen aan
de Rechterlijke Macht de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid te beoordelen van
de burgers die voor hem verschijnen en de
wet gelijkelijk toe te passen.
247
5 april1996
24. - Uitvoerende Macht - Administratieve akte - Akte van erkenning Begrip- Inhouding.
De administratieve akte van erkenning
doet geen enkel subjectief recht ontstaan
ten voordele van de belanghebbenden; zij
kan te allen tijde ingehouden worden.
3 oktober 1996
851
25. - Uitvoerende Macht - Administratieve maatregel - Motivering Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Beslissing tot terugleiding naar de grens - Hechtenis te dien
einde.
De administratieve beslissingen worden, krachtens art. 62 Vreemdelingenwet,
met redenen omkleed; de ministeriele beslissing om de vreemdeling zonder verwijl
naar de grens te doen terugleiden en hem
te dien einde in hechtenis te stellen, moet
met redenen omkleed worden, ongeacht
de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten. (Artt. 7, tweede en
derde lid, en 62 Vreemdelingenwet.)
1231
18 december 1996

RECHTERLIJKE MACHT
26. - Rechterlijke Macht - Toezicht
op. gemeenteverordening - Draagwudte.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die zich niet beperkt
tot het toezicht op de overeenstemming
met de wet van een aanvullende gemeenteverordening op de uitoefening van de
prostitutie, maar de gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordeelt. (Art. 159 Gw.
1994.)
39
9 januari 1996
27. - Rechterlijke Macht - Wet
Grondwettigheid - Toetsing.
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De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd
om de wetten aan de Grondwet te toetsen.
(Art. 107 Gw. 1831; 159 Gw. 1994.)
101
24 januari 1996
28. - Rechterlijke Macht - Handeling van de Uitvoerende Macht- Toetsing
- Grenzen - Opportuniteit.
Ret staat niet aan de hoven en de
rechtbanken om in de plaats van de Uitvoerende Macht te treden ter beoordeling
van opportuniteit van een maatregel die
tot de bevoegdheid van laatstgenoemde
macht behoort. (Art. 107 Gw. 1831; art.
159 Gw. 1994.)
101
24 januari 1996
29. - Rechterlijke Macht - Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat
in een hof van beroep of in een arbeidshof
- Bevoegdheid - Hof van Cassatie Tweede kamer.
Wanneer de procureur-generaal bij het
Rof van Cassatie van de minister van
Justitie de stukken heeft ontvangen betreffende een wanbedrijf dat ten laste is gelegd
aan een magistraat van een hofvan beroep
of een arbeidshof of aan een magistraat
van het parket bij een van voornoemde
rechtscolleges, maakt hij door een schriftelijke vordering de zaak aanhangig bij de
tweede kamer van het Rof; het Rof van
Cassatie, dat in raadkamer uitspraak doet,
zal ofwel de zaak verwijzen naar een hof
van beroep of naar de eerste voorzitter
van een hof van beroep opdat hij een
magistraat aanwijst die het ambt van
onderzoeksmagistraat zal waarnemen, met
dien verstande dat dit hof of die onderzoeksmagistraat moeten worden aangewezen
buiten het rechtsgebied waarin de betrokken magistraat zijn ambt uitoefent, ofwel
verklaren dat er geen grond bestaat tot
verwijzing; als het Rof vaststelt dat de
procureur-generaal bij het hofvan beroep,
die de stukken aan de minister van Justitie heeft toegezonden, de strafvordering
niet op gang heeft gebracht, verklaart het
dat er geen grond is tot verwijzing wegens
gebrek aan bestaansreden van die verwijzing. (Artt. 479, 481, 482 en 483 Sv.)
1 april 1996
240
30. - Rechterlijke Macht - Verplichting om te oordelen - Rechtsweigering.
Roewel het onvermijdelijk is dat misdadigers ongestraft blijven, neemt zulks niet
weg dat de Rechterlijke Macht, wil hij
geen rechtsweigering begaan, verplicht is
de handelingen van een ieder die voor
hem wordt gebracht, te oordelen.
247
5 april1996

31. - Rechterlijke Macht - Bevoegdheid - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de burgers.
Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van de ministers
moeten beoordelen, staat het aileen aan
de Rechterlijke Macht de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid te beoordelen van
de burgers die voor hem verschijnen en de
wet gelijkelijk toe te passen.
5 april 1996
24 7
32. - Rechterlijke Macht- Geschil over
burgerlijke rechten - Artikel 144 Gw.
(oud 92) - Draagwijdte.
De rechtbanken nemen kennis van de
door een partij ingestelde vorderingen, die
gegrond zijn op een precieze juridische
verplichting, welke door een regel van het
objectiefrecht rechtstreeks aan een derde
wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser
een eigen belang heeft. [Art. 144 Gw. (oud
92).]
359
25 april1996
33. - Rechterlijke Macht - Bevoegdheid-Administratieve handeling- Onrechtmatigheid - Vaststelling.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om
een door het bestuur bij de uitoefening
van zijn discretionaire bevoegdheid begane
onrechtmatigheid vast te stellen. [Art. 144
Gw. (oud 92).]
25 april 1996
359
34. - Rechterlijke Macht - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Scheiding der
machten.
Ret staat niet aan de Rechterlijke Macht
de opportuniteit van een administratieve
rechtshandeling te beoordelen. [Artt. 33,
tweede lid, en 159 Gw. (1994); algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.]
10juni1996
574
35. - Rechterlijke Macht - Misdaad
ten laste gelegd aan een magistraat van
een hofvan beroep of van een arbeidshofMisdaad gepleegd in de uitoefening van
zijn ambt - Voor correctionalisering vatbare misdaad - Bevoegdheid - Hof van
Cassatie - Tweede kamer.
Wanneer de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie van de minister van
Justitie de stukken heeft ontvangen betreffende een voor correctionalisering vatbare
misdaad, die ten laste is gelegd aan een
magistraat van een hofvan beroep of van
een arbeidshof of aan een magistraat van
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het parket bij een van voornoemde rechtscolleges en die voornoemde magistraat
zou hebben gepleegd in de uitoefening van
zijn ambt, maakt hij door een schriftelijke
vordering de zaak aanhangig bij de tweede
kamer van het Hof; als het Hof van Cassatie, dat in raadkamer over die vordering
uitspraak doet, oordeelt dat er grand bestaat
tot onderzoek, verwijst het de zaak naar
de eerste voorzitter van een hof van beroep
van een ander rechtsgebied dan dat waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat
hij een magistraat aanwijst die het ambt
van onderzoeksmagistraat zal waarnemen. (Artt. 4 79, 481, 482, 483, 485 en 486
Sv.)
24 september 1996
798
36. - Rechterlijke Macht - Onpartijdigheid van de rechter - Begrip.
De onpartijdigheid van de rechter is een
fundamentele regel van de rechterlijke
inrichting; zij is, samen met het beginsel
van de onafhankelijkheid van de rechters
ten aanzien van de andere machten, de
grondslag zelf, niet alleen van de grondwettelijke bepalingen die het bestaan van
de Rechterlijke Macht regelen, maar van
elke democratische staat; dat houdt voor
de rechtsonderhorigen de waarborg in dat
de rechters de wet op een gelijke wijze
zullen toepassen.
14 oktober 1996
918
37. - Rechterlijke Macht- Onpartijdigheid van de rechter- Onderzoeksrechter - Voorwaarde.
De onpartijdigheid van de onderzoeksrechter vereist dwingend dat hij volledig
onafhankelijk staat tegenover de partijen,
zodat hij niet de schijn van partijdigheid
kan wekken bij het onderzoek van de
feiten a charge of a decharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te
zijn die geen schijn van partijdigheid mag
wekken bij de partijen of bij de publieke
opinie; geen enkele omstandigheid, hoe
uitzonderlijk oak, ontslaat hem van die
verplichting.
14 oktober 1996
918
38. - Rechterlijke Macht - Opdracht
- Wetgevende Macht- Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling - Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten.uit te
leggen, alleen uitoefenen met eerbiediging van de normen die een hogere
hierarchische waarde hebben dan de wet.
(Art. 84 Gw. 1994; art. 7 Ger.W.)
4 november 1996
981

39. - Rechterlijke Macht - Opdracht
- Wetgevende Macht - Bindende uitlegging van de wet - Beoordeling - Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te
leggen alleen uitoefenen met eerbiediging
van de normen die een hogere hierarchische
waarde hebben dan de wet. [Art. 84 Gw.
(1994); art. 7 Ger.W.]
4 november 1996
986
40. - Rechterlijke Macht- RechterOnpartijdigheid - Bewijs.
Tot bewijs van het tegendeel wordt de
rechter vermoed onbevooroordeeld te oordelen; het behoort tot het wezen van het
rechtspreken in strafzaken eventueel te
oordelen dat bepaalde stukken die de rechter heeft ingezien, uit de debatten worden
geweerd, of dat met bepaalde gegevens
geen rekening wordt gehouden. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
1186
10 december 1996
41. - Rechterlijke Macht- Strafrechter - Stukken en gegevens waarvan de
rechter kennisneemt - Onbevangen oordeel.
Tot bewijs van het tegendeel wordt de
rechter vermoed onbevooroordeeld te oordelen; het behoort tot het wezen van het
rechtspreken in strafzaken eventueel te
oordelen dat bepaalde stukken die de rechter heeft ingezien, uit de debatten worden
geweerd, of dat met bepaalde gegevens
geen rekening wordt gehouden. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
10 december 1996
1186
42. - Rechterlijke Macht - Rechten
van de Mens - E. V.R.M. - Onpartijdigheid van de rechter - Criteria - Intern
recht - Intern recht strenger dan voornoemd verdrag - Gevolg.
Geen enkele bepaling van het E.V.R.M.
verbiedt de nationale gerechten om de
onpartijdigheid van de rechter te beoordelen op grand van in het interne recht
vastgelegde criteria, die strenger zijn dan
die van het voornoemd verdrag, zoals het
door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens uitgelegd wordt. (Art. 60
E.V.R.M.)
11 december 1996
1193
43. - Rechterlijke Macht- Vervolgingen wegens misdaad of wanbedrijf ten
laste van een voorzitter van het hof van
beroep - Bevel van voorlopige onthouding
van dienstuitoefening- Hofvan Cassatie
- Algemene vergadering.
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Het Hofvan Cassatie kan aan een voorzitter van een hof van beroep, die we gens
misdaad ofwanbedrijfwordt vervolgd, het
bevel geven zich tijdens de vervolging
voorlopig van iedere dienstuitoefening te
onthouden. (Artt. 406, eerste lid, en 410,
derde lid, Ger.W.)
13 december 1996
1219

SCHEIDING DER MACHTEN
44. - Scheiding der machten - Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Aanhangigmaking van de zaak bij
het Hof - Wijze van optreden van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers Regelmatigheid - Toezicht van het HofOmvang.
Wanneer het Hof van Cassatie inverenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is gesteld en voor
het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, staat het beginsel van de scheiding
der machten eraan in de weg dat het over
de regelmatigheid van de wijze van optreden van die vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de
veronderstelling dat de grieven van de
ministers nopens een eventuele miskenning van het recht van verdediging door
die vergadering of haar bijzondere commissie, die miskenning de procedure niet
dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden. (Art. 103 Gw. 1994.)
176
12 februari 1996

45. - Scheiding der machten - Algemeen rechtsbeginsel.
Ofschoon het beginsel van de scheiding
der machten in geen enkele bepaling van
de Gw. vermeld wordt, volgt de toepassing
ervan uit de Gw. in haar geheel beschouwd.
[Art. 33, tweede lid, Gw. (1994); algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.]
10juni 1996
574
46. - Scheiding der machten Administratieve rechtshandeling Opportuniteit - Toetsing - Rechterlijke
Macht.

Het staat niet aan de Rechterlijke Macht
de opportuniteit van een administratieve
rechtshandeling te beoordelen. [Artt. 33,
tweede lid, en 159 Gw. (1994); algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.]
10juni 1996
574

47. - Scheidingder machten-Begrip
- Werkloosheid- Recht op werkloosheidsuitkering - Directeur - Discretionaire
macht.
Als het werkloosheidsbureau van de onjuiste verklaring van de werkloze kennis
krijgt ingevolge diens spontane verbeterende aangifte, kan de directeur van het
werkloosheidsbureau de daaraan verbonden administratieve sanctie al dan niet
opleggen en de Rechterlijke Macht kan de
directeur zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen of zijn discretionaire macht aldus
in zijn plaats uitoefenen. [Art. 33, tweede
lid, Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel
van de scheiding der machten.]
10juni1996
574

MEINEED
1. - Nalatenschap - Boedelbeschrijving - Eed - Verduistering.
Verduistering in de zin van art. 1183,
11 o, Ger.W. slaat ook op schenkingen die
door de erfiater zijn gedaan. (Impliciet.)
950
22 oktober 1996
2. - Nalatenschap - Boedelbeschrijving - Eed - Persoon die de plaatsen
bewoond heeft.
Naar recht verantwoord is de beslissing
dat, bij de boedelbeschrijving die tot doel
heeft alle baten en lasten van een onverdeelde nalatenschap vast te stellen, personen die in het bezit zijn van de sleutel
van het sterfhuis de eed moeten afieggen
dat zij niets hebben verduisterd en dat zij
van zodanige verduistering geen kennis
dragen. (Art. 1183, 11°, Ger.W.)
950
22 oktober 1996

MERKEN
WET VAN 1 APRIL 1879

WET VAN 1 APRIL 1879
Wet van 1 april1879- Uitoefening van
de strafvordering- Benadeelde- Klacht.
Nude uitoefeningvan de strafVordering
wegens overtreding van de wet van 1 april
1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken afhankelijk is van een klacht van
de benadeelde partij, is zulke klacht vereist vooraleer de strafVordering kan worden uitgeoefend door het vorderen van
een gerechtelijk onderzoek ofhet instellen
van vervolging bij de correctionele rechtbank. (Art. 14 wet 1 april1879.)
6 februari 1996
149

134-

MILIEURECHT
1. - Oppervlaktewateren - Lozen van
afvalwater - Verschuldigde bijdragen Berekening.
De bijdragen van de ondernemingen die
hun afValwater in een openbaar riool of in
een moerriool van het bedrijf lozen, zijn
verschuldigd op grand van de lozingen
door deze ondernemingen verricht in het
begrotingsjaar, maar worden berekend op
grand van de gegevens van het vorige
jaar; die regel kent geen uitzondering als
een onderneming de handelszaak van een
andere onderneming heeft overgenomen
en dezelfde lozingen doet als de overdrager van de handelszaak. (Art. 21, §§ 1
en 3, wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, zoals van toepassing in
het jaar 1984.)
141
1 februari 1996
2. - Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Leefmilieu - Begrip - Ruimtelijke ordening.
Uit het doel van de wet van 12 jan. 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake
bescherming van het leefmilieu volgt dat
een goede ordening van de ruimte deel
uitmaakt van het te beschermen leefmilieu in de zin van die wet. (Art. 1, eerste
lid, wet 12 januari 1993.)
1024
8 november 1996
3. - Raad van State - Kart geding Moeilijk te herstellen nadeel- Wet 12 jan.
1993 betreffende een vorderingsrecht inzake
bescherming leefrnilieu- Kennelijke inbreuk
of ernstige dreiging voor inbreuk op leefmilieuwetten - Beoordeling - Gezag van
gewijsde.
De beoordeling in kart geding door de
Raad van State dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een akte geen moeilijk
te herstellen nadeel berokkent, heeft geen
gezag van gewijsde voor de beoordeling
die de rechter moet doen op grand van de
wet van 12 jan. 1993 betreffende een kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging
voor een inbreuk op de wetten betreffende
het leefmilieu.
1024
8 november 1996
4. - Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Bevel tot staking en preventieve
maatregelen - Herstel in natura.
Nu krachtens de wet van 12 jan. 1993
de rechter de staking kan bevelen van
handelingen waarvan de uitvoering reeds
is begonnen of maatregelen opleggen ter

preventie van de uitvoering ervan of ter
voorkoming van schade aan het leefmilieu, verhindert die bepaling niet dat de
rechter zou bevelen dat de gedane werken
ongedaan worden gemaakt als dergelijk
bevel nodig is om verdere schade aan het
leefmilieu te voorkomen. (Art. 1, tweede
lid, wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderirrgsrecht inzake bescherming van het
leefmilieu.)
8 november 1996
1024

MINDER-VALIDEN
Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Andere
uitkeringen - Samenloop - Datum Wijziging.
Wanneer de minder-valide een administratieve aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming indient, kan
de rechter, voor de toepassing van artikel
13, § 1, wet 27 feb. 1987, enkel de uitkeringen in aanmerking nemen waarop de
minder-valide recht heeft op de eerste dag
van de maand die volgt op de maand in de
loop waarvan de voornoemde aanvraag is
ingediend; de rechter kan dus niet de
uitkeringen in aanmerking nemen waarop
de minder-valide na die datum recht heeft,
inzonderheid na zijn beroep bij de arbeidsrechtbank tegen de administratieve beslissing van de minister op de administratieve aanvraag tot uitkering; de gegevens
tot verantwoording van de toekenning of
de stijging van de uitkering, die aldus niet
voor het eerst aan de arbeidsrechtbank
kunnen worden voorgelegd, kunnen evenwelleiden tot een nieuwe administratieve
aanvraag. (Artt. 8, § 1, en 13, § 1, wet 27
feb. 1987; art. 30, § 1, K.B. 6 juli 1987.]
28 oktober 1996
968

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Bewijs - Bewijsvoering - Beklaagde
- Verdedigingsmiddel - Bestaan en uitvoering van overeenkomst - Toepassing
bewijsregels in strafzaken.
Art. 16, eerste lid, V.T.Sv., dat bepaalt
dat wanneer het misdrijf verband houdt
met de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan wordt ontkend of
waarvan de uitlegging betwist wordt, de
strafrechter zich gedraagt naar de regels
van het burgerlijk recht bij zijn beslissing
over het bestaan van de overeenkomst of
over de uitvoering ervan, heeft niet tot
gevolg dat de strafrechter, wanneer een
beklaagde, vervolgd hoofdens misbruik van
vertrouwen, voor zijn verdediging het bestaan
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van een overeenkomst en de uitvoering
ervan aanvoert, zich naar de regels van
het burgerlijk recht moet gedragen; in dat
geval moeten de regels van het bewijs in
strafzaken worden toegepast.
24 september 1996
792

MISDRIJF
ALGEMEEN,BEGRIP, MATERIEELEN MOREEL
BESTANDDEEL, EENHEID VAN OPZET
SOORTEN

Algemeen
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Rechtvaardiging
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
POGING
DEELNEMING
ALLERLEI

ALGEMEEN, BEGRIP,
MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL,
EENHEID VAN OPZET
I. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet Moreel bestanddeel- Vernieling van andermans roerende eigendommen.
Art. 559, r, Sv. vindt slechts toepassing
indien de beschadiging of vernieling van
andermans roerende eigendommen opzettelijk geschiedt; hoewel geen bijzonder of
kwaadwillig opzet is vereist, moet de dader
nochtans wetens en willens hebben gehandeld.
30 januari 1996
134

2. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet Moreel bestanddeel .:...._ Valsheid en gebruik
van valse stukken - Bedrieglijk opzet Begrip.
Het bedrieglijk opzet dat is vereist, wil
het misdrijf van valsheid of gebruik van
valse stukken bestaan, is het opzet om
zichzelf of een ander een onrechtmatig
voordeel te verschaffen; met bedrieglijk
opzet handelt hij die, om de erkenning
van zijn - het weze zelfs gegronde rechten te verkrijgen, in het ontbreken
van een titel voorziet door zijn naam,
voornaam en adres bij te voegen op een
afschrift van een verkoopsbelofte. (Artt.
193 en 213 Sw.)
224
13 maart 1996
3. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet -

Eenheid van opzet - Verjaring van de
strafvordering - Aanvang van de termijn.
Indien verscheidene misdrijven de opeenvolgende uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet en aldus slechts een enkel
misdrijf opleveren, is het misdrijf slechts
helemaal voltooid en begint de verjaring
van de strafvordering ten aanzien van alle
feiten tezamen slechts te lopen vanaf het
laatste feit, op voorwaarde evenwel dat
ieder vorig misdrijf niet van het latere
misdrijf is gescheiden door een tijdsverloop dat langer is dan de toepasselijke
verjaringstermijn, behoudens stuiting of
schorsingvan de verjaring. (Artt. 21 tot 24
V.T.Sv.)
5 april 1996
24 7
4. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet Moreel bestanddeel - Valsheid in geschriften - Daders - Mededaders Begrip.
Het bedrieglijk opzet dat voor de valsheid in geschriften wordt vereist, moet
enkel aan de zijde van de dader van het
misdrijf bestaan; het is voldoende dat de
mededaders tot de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke hulp hebben verleend
of dat zij het rechtstreeks hebben uitgelokt, dat zij een positieve kennis hebben
gehad van de omstandigheden die het
hoofdfeit opleverden en dat zij de wil
hebben gehad om op de bij de wet bepaalde
wijze samen te werken om het misdrijf te
plegen. (Artt. 66, 193, 194, 195, 196 en
214 Sw.)
247
5 april 1996

5. - Algemeen, begrip, materieel en
moreel bestanddeel, eenheid van opzet
- Eenheid van opzet - Samenloop
van misdrijven - Wijziging van de straf
wet - Strengere strafwet - Uitwerking.
Ret bestra:ffingssysteem uit het nieuwe
art. 65 Sw., zoals gewijzigd bij art. 45
wet 11 juli 1994, is voor de beklaagde
strenger dan dat van het oorspronkelijk artikel; de strafrechter heeft
mitsdien geen rechtsmacht om te beslissen dat de beklaagde zich aan het
hem ten laste gelegde feit schuldig heeft
gemaakt en om hem te veroordelen,
wanneer hij oordeelt dat dit feit "verbonden is door eenzelfde misdadig opzet"
met feiten die v66r het in werking treden
van het nieuw art. 65 reeds het voorwerp
zijn van een beslissing met gezag van
gewijsde.
25 april 1996
344
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SOORTEN
ALGEMEEN

6. - Soorten - Algemeen - Verjaring
- Termijnen - Bepalen van de aard van
het misdrijf
Om definitief te oordelen of de strafvordering ve:rjaard is, moet de datum van het
vonnis in aanmerking worden genomen :
de aard van het misdrijf wordt niet bepaald
op grond van de toepasselijke straf maar
wel op grond van de toegepaste straf. (Art.
21 V.T.Sv.)
5 april 1996
24 7

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
RECHTVAARDIGING

7. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Noodtoestand Begrip.
Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden vervult, te weten dat de waarde
van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet
zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de
waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang
een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen,
dat het kwaad alleen door het misdrijf
kan worden voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen
ontstaan.
5 april 1996
24 7
8. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Valsheid in geschrifte - Financiering van het wetenschappelijk onderzoek- NoodtoestandBegrip.
De bezorgdheid om de mogelijke financiering van het wetenschappelijk onderzoek en het loon van de onderzoekers te
vrijwaren, kan niet worden beschouwd als
een hogere waarde dan de geloofWaardigheid van stukken die tot bewijs van hun
inhoud moeten dienen, en kan bijgevolg
geen valsheid in geschriften rechtvaardigen. (Artt. 193, 194, 195, 196 en 214
Sw.)
5 april 1996
24 7
9. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Onoverkomelijke
dwaling - Rechtsdwaling - Begrip.
De rechtsdwaling kan wegens bepaalde
omstandigheden door de rechter slechts
als onoverkomelijk worden beschouwd, wanneer uit die omstandigheden kan worden
afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld
zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon

zou hebben gedaan; de eenvoudige aanvoering dat de beklaagde slecht werd geadviseerd, kan niet volstaan. (Art. 71 Sw.)
26 juni 1996
648

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
10. - Verzwarende omstandighedenVerscheidene daders - Objectieve of
reele verzwarende omstandigheden Gevolg.
De verzwarende omstandigheden die niet
eigen zijn aan de beschuldigden, gelden
als dusdanig t.a.v. al degenen die op enigerlei wijze aan het feit hebben meegewerkt of zich daaraan medeplichtig hebben
gemaakt, ongeacht de kennis die ieder
van hen van die omstandigheden droeg.
(Artt. 66, 67 en 475 Sw.)
17 april 1996
322

POGING
11. - Paging- Invoer van verdovende
middelen -In het Rijk gepleegde daden
van deelneming - Plaats van het misdrijf
Overeenkomstig de bepalingen van de
Belgische wetten worden gestraft de uitwendige daden die een begin van uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf in
het buitenland uitmaken en de hierbij
horende daden van deelneming, die op het
grondgebied van het Rijk worden gepleegd
en die tengevolge van een omstandigheid
onafhankelijk van de wil van de daders
worden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist. (Art. 3 Sw.)
16 januari 1996
69

DEELNEMING
12. - Deelneming - Moreel bestanddeel - Valsheid in geschriften - Mededaders - Begrip.
Het bedrieglijk opzet dat voor de valsheid in geschriften wordt vereist moet
enkel aan de zijde van de dader van het
misdrijf bestaan; het is voldoende dat de
mededaders tot de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke hulp hebben verleend
of dat zij het rechtstreeks hebben uitgelokt, dat zij een positieve kennis hebben
gehad van de omstandigheden die het
hoofdfeit opleverden en dat zij de wil
hebben gehad om op de bij de wet bepaalde
wijze samen te werken om het misdrijf te
plegen. (Artt. 66, 193, 194, 195, 196 en
214 Sw.)
5 april1996
247
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13. - Deelneming-Actieve omkoping
- Passieve omkoping - Onafhankelijke
misdrijven - Daad van de omkoper Geen daad van deelneming aan de daad
van de omgekochte.
Beide vormen van omkoping, de actieve
of de passieve, bestaan onderscheiden en
onafhankelijk van elkaar, zodat de daad
van de omkoper geen daad van deelneming is aan de daad van degene die zich
heeft laten omkopen; de omkoper en de
omgekochte kunnen daarentegen wel mededaders of medeplichtigen hebben. (Artt.
66, 67, 246 tot 253 Sw.)
5 april 1996
247
14.- Deelneming- Valsheidengebruik
van valse stukken - Veroordeling - Wettigheid - Voorwaarden.
Om een beklaagde wettig te kunnen
veroordelen als mededader van het misdrijf "valsheid in geschriften en gebruik
van valse stukken" behoeven niet aile
bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshandelingen aanwezig te zijn; het
is voldoende dat vaststaat dat een dader
het misdrijf valsheid in geschriften en
gebruik van valse stukken heeft gepleegd
en dat de mededader bewust aan de uitvoering van dat misdrijf heeft deelgenomen op een der wijzen bepaald bij de wet.
(Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 Sw.)
5juni1996
549

ALLERLEI
15. - Allerlei - Discriminatie jegens
een persoon wegens zi}n ras, huidskleur,
afstamming, afkomst of nationaliteit Begrip.
Geen discriminatie, in de zin van de
Racismewet 30 juli 1981, bedrijft de rechter die in feite vaststelt dat, onder meer,
het objectief gegeven van de nationaliteit
van de beklaagde mede een ernstige reden
is om te vrezen dat hij zich aan het optreden van het gerecht zal onttrekken. (Art.
4 Racismewet 30 juli 1981 en art. 27 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
23 januari 1996
99
16. - Allerlei- Verzachtende omstandigheden - Gevolg.
De verzachtende omstandigheden
waarvan het bestaan door de rechter is
erkend, bei:nvloeden de misdaad vanafhet
ontstaan ervan en maken er met terugwerkende kracht een wanbedrijf van.
(Art. 1 Wet Verzachtende Omstandigheden.)
798
24 september 1996

0
OMKOPING VAN AMBTENAREN
1.- Begrip.
Omkoping onderstelt een ongeoorloofde, vastgelegde en vaste overeenkomst
tussen twee partijen, waarbij de eerste
aan de andere een voordeel aanbiedt of
belooft, en de tweede, ambtenaar of openbaar officier, het aanbod of de voordelen
aanneemt om een handeling van zijn ambt
te verrichten; dat het feit dat het initiatief
van de omgekochte uitgaat, daaraan niets
afdoet. (Artt. 246 tot 253 Sw.)
5 april1996
247
2. - Actieveomkoping-Passieveomkoping- Onafhankelijke misdrijven- Deelneming.
Beide vormen van omkoping, de actieve
of de passieve, bestaan onderscheiden en
onafhankelijk van elkaar, zodat de daad
van de omkoper geen daad van deelneming is aan de daad van degene die zich
heeft laten omkopen; de omkoper en de
omgekochte kunnen daarentegen wel mededaders of medeplichtigen hebben. (Artt.
66, 67, 246 tot 253 Sw.)
5 april 1996
24 7
3. - Straf - Bijzondere verbeurdverklaring -Thepassing- Pas sieve en actieve
omkoping.
De bijzondere en dwingende verbeurdverklaring van het aan de omgekochten
afgegevene of de waarde daarvan is van
toepassing zowel op de passieve als op de
actieve omkoping en moet worden uitgesproken ten aanzien van de omgekochte
en van de omkoper. (Art. 253 Sv.)
5 april 1996
24 7
4. - Openbaar officier- Met een openbare dienst belast persoon - Begrip Rechter van de rechterlijke orde.
Onder "een ambtenaar, een openbaar
officier, een met een openbare dienst belast
persoon" begrijpt art. 252 Sw. de rechters
van de rechterlijke orde.
17 december 1996
1228

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER
1. - Strafzaken - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Afwijzing
- Voorwaarde.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of aanvullende onderzoeksmaatregelen noodzakelijk ofraadzaam zijn
om tot zijn overtuiging te komen of om de

-138waarheid te kunnen achterhalen, mits hij
door het a:furijzen van een gevorderde onderzoeksmaatregel het recht van verdediging niet miskent.
2 januari 1996
2

2. - Strafzaken- Wegverkeer-Bewijswaarde van proces-verbaal tot bewijs van
het tegendeel - Tegenbewijs - Getuigen
- Beoordeling door de rechter.
Voor de strafrechter geldt slechts als
inlichting waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, een in welke vorm ook
afgelegde getuigenverklaring die als tegenbewijs wordt aangevoerd van een procesverbaal betreffende de politie over het
wegverkeer dat bewijs oplevert zolang het
tegendeel niet is bewezen. (Art. 62, eerste
lid, Wegverkeerswet.)
9 januari 1996
31
3. - Strafzaken- Dagvaarding- Vermelding van wat de beklaagde wordt ten
laste gelegd - Recht van verdediging.
De dagvaarding in strafzaken moet de
overtreden wets bepaling niet aanwij zen;
het is voldoende dat de beklaagde met
genoegzame zekerheid weet wat hem ten
laste wordt gelegd en dat hij zijn verdediging kan voordragen, wat door de feitenrechter op onaantastbare wijze wordt
beoordeeld. (Artt. 145 en 182 Sv.)
13 februari 1996
192
4. - Strafzaken- Noodzaak ofgepastheid van een onderzoeksmaatregel - Onaantastbare beoordeling.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het
recht van verdediging, of al dan niet een
onderzoeksmaatregel, met name een
deskundigenondezoek, dient te worden
bevolen.
22 februari 1996
201
5. - Strafzaken- Noodzaak ofgepastheid van een onderzoeksmaatregel- Aanstelling van een college van deskundigen
- Onaantastbare beoordeling.
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van de
eerbiediging van het recht van verdediging, of de kritiek van een beklaagde op
het deskundigenonderzoek de aanstelling
van een college van deskundigen verantwoordt.
5 april 1996
24 7
6. - Strafzaken
Rechtbanken Aanhangigmaking - Akte van aanhangigmaking.
De aanhangigmaking van de zaak bij de
rechter wordt bepaald door de feiten die in
de tenlastelegging zijn bedoeld en niet

door de kwalificatie die eraan is gegeven
door de vervolgende partij; het vonnisgerecht onderzoekt in feite de draagwijdte
van de akte van aanhangigmaking. (Artt.
145 en 182 Sv.)
5 juni 1996
54 7
7. - Burgerlijke zaken - Overeenkomst- Bestanddelen- ToestemmingGebrek in de toestemming - Dwaling Onverschoonbare dwaling - Begrip.
De feitenrechter moet niet noodzakelijk
vaststellen dat de aangevoerde dwaling
door elke behoorlijk zorgvuldige persoon
die hetzelfde beroep uitoefent in dezelfde
omstandigheden zou zijn begaan, en dat
het gedrag van degene die de dwaling
aanvoert, niet foutiefwas; het volstaat dat
de verklaring van de rechter, op grond van
de overwegingen die hij in feite, en bijgevolg onaantastbaar, vaststelt en beoordeelt, dat de dwaling van de persoon die
ze aanvoert, niet onverschoonbaar was,
hierop neerkomt dat een dergelijke dwaling door een redelijk persoon kan worden
begaan. (Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117
B.W.)
28juni 1996
664
8. - Strafzaken- Objectiviteit van het
onderzoek - Noodzaak om onderzoeksopdrachten te bevelen - Getuigenverhoor.
Om tot zijn overtuiging te komen, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare
wijze de objectiviteit van het onderzoek en
de noodzaak om aanvullende onderzoeksopdrachten, zoals het getuigenverhoor, te
bevelen.
2 oktober 1996
837
9. - Veroordeling met uitstel- Toe kenning - Weigering - Gelijkheid.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze, binnen de perken van de wet, of aan
bepaalde beklaagden uitstel moet worden
verleend voor de tenuitvoerlegging van de
veroordeling en of dat uitstel voor andere
beklaagden moet worden geweigerd, zelfs
als ze zich in een gelijkaardige toestand
bevinden. (Art. 10 Gw., art. 8 wet 29 juni
1964.)
8 oktober 1996
881
10.- 'Il!chtzaken-InstituutderAccountants - Beroepstucht - Commissie van
beroep - Sanctie - Evenredigheid- Artikel 3 E. VR.M. - 'Ibetsing door het Hof.
De rechter bepaalt, binnen de bij de wet
en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite
en derhalve onaantastbaar de sanctie die
hij in verhouding acht met de zwaarte van
de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof
vermag evenwel na te gaan of uit de

-139vaststellingen en overwegingen van de
bestreden beslissingniet blijkt dat de commissie van beroep van het Instituut der
Accountants heeft geoordeeld met miskenningvan art. 3 E.V.R.M. (Artt. 90 t.e.m. 93
wet 21 februari 1985 tot hervorming van
het bedrijfsrevisoraat.)
8 november 1996
1032

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
VERKIEZINGEN

BESCHERMDE WERKNEMERS
1. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Aangevoerd
feit - Beoordeling - Aan het ontslag
voorafgaand feit - Aard - Termijn.
Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van aile omstandigheden die daarvan
een dringende reden kunnen uitmaken.
(Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet; art.
4, § 1, wet 19 maart 1991.)
532
3 juni 1996
2. - Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Aangevoerd
feit - Beoordeling - Aan het ontslag
voorafgaand feit - Aard - Termijn.
Het ernstig karakter van de als dringende reden aangevoerde feiten kan blijken uit of gestaafd worden door voorheen
gebeurde feiten; geen wetsbepaling legt
enige termijn op binnen dewelke de ter
verduidelijking van de dringende reden
aangevoerde feiten moeten hebben plaatsgehad. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 4, § 1, wet 19 maart 1991.)
3juni 1996
532
3. - Beschermde werknemers - Kandidaat- Ontslag- Herplaatsing- Aanvraag - Termijn.
De aanvraag tot herplaatsing van een
ontslagen kandidaat bij de verkiezing van
dewerknemersa:fgevaardigdeninhetveiligheidscomite moet worden ingediend binnen dertigdagenna de voordrachtvan de kandidaturen;
een aanvraag die werd ingediend v66r die
voordracht heeft geen uitwerking. (Art. 14
Gezondheid en Veiligheidswet.)
1146
2 december 1996

VERKIEZINGEN
4.- Verkiezingen-Organisatie-Handelingen die aan de verkiezingsprocedure
voorafgaan- Werkgever- Geen informa-

tie noch consultatie - Aanleg - Hoger
beroep - Gevolg.
Het vonnis gewezen in het kader van
een geschil in verband met het instellen
van overlegorganen en het houden van
sociale verkiezingen, is vatbaar voor hoger
beroep wanneer de werkgever de aan de
verkiezingsprocedure voorafgaande handelingen van informatie- en consultatieplicht niet heeft verricht. (Art. 24, § 2,
Bedrijfsorganisatiewet; art. 1, § 4, i, Gezondheid en Veiligheidswet; art. 78, 6°,
K.B. 12 aug. 1994 betreffende ondernemingsraden en de comites voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.)
25 november 1996
1084

ONDERWIJS
1. - Universitaire instellingen Financiering - Onderwijzend personeel
- Emeritaat- Pensioen- Toelage -Inrustestelling - Datum - Datum v66r 1
juli 1971 - Overlevingspensioen.
De toelage waarvan sprake is in art. 38
wet van 27 juli 1971 op de financiering en
de controle van de universitaire instellingen en die uitsluitend wordt aangewend
voor de dienst der pensioenen van de
leden van het onderwijzend personeel van
de in genoemd artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de rustpensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die v66r 1 juli 1971 in
ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de
aan hun rechtverkrijgenden betaalde overlevingspensioenen. (Art. 38 wet van 27
juli 1971.)
327
19 april 1996
2. - Universitaire instellingen- Financiering- Onderwijzend personeel- Emeritaat - Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum v66r 1 juli
1971- Overlevingspensioen- Grondwet
- Overeenstemming.
Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de
financiering en de controle van de universitaire instellingen schendt noch de artt.
10 en 11 Gw. (1994), noch art. 17 Gw.
(1831) zoals dit luidde v66r 1 jan. 1989,
noch art. 24, inzonderheid § 4, Gw. (1994),
in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toelage ten gunste van de vermelde vrije
instellingen wordt aangewend voor de dienst
der pensioenen van de Ieden van het onderwijzend personeel van die instellingen,
die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld,
met uitsluiting van de dienst der overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen

-140voor zijn rekening neemt. [Art. 17 Gw.
(18g1) ; artt. 10, 11 en 25 Gw. (1994); art.
g3 wet van 27 juli 1971.]
g27
19 april 1996
3. - Secundair onderwijs
Secundair onderwijs met een volledig leerplan
- Lestijd van vijftig minuten - Begrip Werkloosheid - Jonge werknemers.
In de zin van art. 124, 1e lid, 1o, Werkloosheidsbesluit 196g en van art. 1 K.B. 8 aug.
1986 betreffende de toekenningvan wachtuitkeringen aan jonge werknemers die
hun studies beeindigd hebben, wordt verstaan onder studies met een volledig leerplan van de secundaire cyclus, de studies
die gevolgd werden in het secundair onderwijs met volledig leerplan dat gedurende
veertig weken per jaar naar rato van ten
minste achtentwintig wekelijkse lesuren
en oefeningen van vijftig minuten aan
regelmatige leerlingen wordt verstrekt;
die studies omvatten geen buiten de onderwijsinstelling bij particulieren gevolgde
stages. [Art. 124, eerste lid, 1o, Werkloosheidsbesluit 196g; artt. 1 en 2 K.B. 8 aug. 1986;
art. 1 K.B. 29 juni 1984.)
6g6
24 juni 1996
4. - Universitaire instellingen- Financiering - Onderwijzend personeel - Pensioenen -1belage-Rustpensioen-Inrustestelling - Datum v66r 1 juli 1971 Overlevingspensioen.
De toelage waarvan sprake is in art. g3
wet van 27 juli 1971 op de financiering en
de controle van de universitaire instellingen die uitsluitend wordt aangewend voor
de dienst der pensioenen van de leden van
het onderwijzend personeel van de in genoemd
artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de rustpensioenen van de leden
van het onderwijzend personeel die v66r 1
juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de aan hun rechtverkrijgenden
betaalde overlevingspensioenen.
20 september 1996
780
5. - Gesubsidieerde inrichtingen- Toelagen - Opneming - Weddetoelagen Toekenning- Inhouding- Begrip.
Art. 24, § g, wet 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving heeft niets te maken met
het geval waarin de weddetoelage wordt
ingehouden voor een onderwijzer die de in
art. 28, go, van dezelfde wet vastgestelde
voorwaarde niet vervult. (Artt. 24, § g, en
28, go, wet 29 mei 1959.)
g oktober 1996
851
6. - Toelagen- Weddetoelagen- Toekenning - Franse Gemeenschap - Be-

oordelingsbevoegdheid- Inrichtende macht
- Subjectief recht- Grondslag.
Geen enkele voorwaarde voor de toekenning van weddetoelagen, opgesomd in art.
28 wet 29 mei 1959 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de onderwijswetgeving, impliceert dat de Franse Gemeenschap over enige beoordelingsbevoegdheid
beschikt, wanneer zij moet nagaan of aan
die voorwaarden is voldaan; de inrichtende macht van de onderwijsinrichtingen ontleent zijn recht om weddetoelagen toe te kennen aan art. 28 van de
wet van 29 mei 1959 zelf en niet aan de
administratieve akte van de Franse Gemeenschap die het bestaan van dat recht erkent.
(Art. 28 wet van 29 mei 1959.)
g oktober 1996
851
7. - Toe lagen- Weddetoelagen- Toekenning - Personeel - Vereiste bevoegdheidsbewijzen - Franse Gemeenschap - Inhouding.
Vermits de regels betreffende de administratieve akten van erkenning van toepassing zijn op de toekenning van weddetoelagen, kan de toekenning te allen tijde
ingehouden worden wanneer de voorwaarden inzake de bevoegdheidsbewijzen vereist voor het personeel van het gesubsidieerd
onderwijs niet zijn vervuld. (Art. 28, go,
wet 29 mei 1959.)
g oktober 1996
851

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
1. - Dieren - Gebruik van stoffen met
hormonale of anti-hormonale werking Monsterneming - Voorwaarden.
Met toepassing van art. 6 wet 15 juli
1985 betreffende het gebruik bij dieren
van stoffen met hormonale of met antihormonale werking, kunnen de door de
Koning aangewezen ambtenaren voor de
uitvoering van het hun ten behoeve van
de volksgezondheid opgedragen algemeen
toezicht ter opsporing en vaststelling van
wetsovertredingen, monsters nemen zonder dat daartoe vooraf aanwijzingen dienen te zijn dat op het betrokken bedrijf
stoffen met hormonale of anti-hormonale
werking werden toegediend en zonder dat
een voorafgaande inbeslagneming van dieren is vereist.
9 januari 1996
go
2. - Huiszoeking - Toestemming van
degene die het werkelijk genot heeft van de
plaats - Beoordeling in feite door de rechter.

-141De rechter beoordeelt in feite of een
huiszoeking zonder rechterlijk bevel verricht is met toestemming van degene die
het werkelijk genot heeft van de plaats.
6 februari 1996
149
3. - Dieren - Gebruik van stoffen met
hormonale of anti-hormonale werking Monsterneming- Voorwaarden - Artt. 6
en 8 Hormonenwet 15 juli 1985.
Artikel6 Hormonenwet van 15 juli 1985
machtigt de bevoegde personen, ter efficienteuitvoering van hun dubbele opdracht, tot
monsterneming die blijkbaar, gezien de
verdedigde belangen, aan geen voorwaarden is gebonden en, in tegenstelling tot de
bij het artikel 8 van de wet als administratieve maatregel bepaalde inbeslagneming, geen aanwijzingen vereist dat
dergelijke stoffen werden toegediend met
overtreding van gezegde wet of van de
uitvoeringsbesluiten ervan. (Artt. 6 en 8
Hormonenwet 15 juli 1985.)
222
12 maart 1996
4. - Deskundige - Deelname aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren
- Geheimhouding van het onderzoek Begrip.
De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april 1996
24 7
5. - Deskundige- Inzage van het dossier- Geheimhouding van het onderzoek.
De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april 1996
24 7
6. - Deskundige- Verkrijgen van afschrift
van de processen-verbaal van de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van
het onderzoek - Begrip.
De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de

deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april 1996
24 7
7. - lnverdenkingstelling en ondervraging - Verplichting voor de onderzoeksmagistraat.
De inverdenkingstelling en de ondervraging door de onderzoeksmagistraat zijn
niet wettelijk verplicht.
24 7
5 april 1996
8. - Vordering van het openbaar ministerie- Noodzaak.
Buiten het geval waarin de onderzoeksrechter zelf een misdaad of wanbedrijf op
heterdaad vaststelt en het geval waarin
het slachtoffer van een misdaad ofwanbedrijfbij hem klacht indient met burgerlijkepartijstelling, kan de onderzoeksrechter
geen onderzoek instellen zonder daartoe
door het O.M. te worden gevorderd. (Art.
61 Sv.)
315
9 april 1996
9. - Vordering van het openbaar ministerie - Vorm.
De vordering tot het instellen van een
onderzoek moet gedagtekend en ondertekend zijn door een magistraat van het
O.M.; als de handtekening onleesbaar is
en het wordt betwist of de ondertekenaar
tot het O.M. behoort, kan het onderzoeksgerecht zulks nagaan. (Art. 61 Sv.)
315
9 april 1996
10. - Huiszoeking-Bevel niet bijdossier gevoegd - Gevolgen.
Een veroordeling mag niet steunen op
de tijdens een onwettelijke huiszoeking
gedane vaststellingen en op de ingevolge
die vaststellingen verzamelde bewijzen;
dit is meer bepaald het geval wanneer het
bevel ter uitvoering waarvan de huiszoeking werd verricht, niet bij het dossier is
gevoegd. (Art. 89bis Sv.)
334
24 april 1996
11. - Beslissing van buitenvervolgingstelling - Nieuwe bezwaren - Initiatief
tot heropening van het onderzoek -Burger- ,
lijke-partijstelling.
Na een beslissing van buitenvervolgingstelling door de onderzoeksgerechten kan
de heropening van het gerechtelijk onderzoek wegens nieuwe bezwaren enkel door
het openbaar ministerie worden gevorderd en niet door de burgerlijke partij.
(Artt. 246, 247 en 248 Sv.)
339
25 april 1996

-14212. - Telefoontap - Wettigheid- Voor- overdag plaatshebben. (Artt. 1, eerste lid,
waarden.
en 3°, en 1bis wet 7 juni 1969.)
1154
3 december 1996
Iedere maatregel die erin bestaat communicatie, tijdens de overbrenging ervan
16. - Beslag door de onderzoeksrechvan en naar een telefoontoestel, af te ter bevolen - Verzoekschrift tot opheffing
luisteren en op te nemen en de correspon- - Art. 13 E. V.R.M. - Rechtshulp denten te identificeren, moet vooraftoege- Begrip.
staan zijn door een met redenen omklede
De bewoording rechtshulp in art. 13
besclrikkingvan de onderzoeksrechterwaarin,
op straffe van nietigheid, inzonderheid E.V.R.M. heeft, in de regel, betrekking op
melding wordt gemaakt van de ernstige een procedure waarbij een handeling die
aanwijzingen waaruit het bestaan van een schending inhoudt van de in het Vereen van de misdrijven waarvoor de wet drag vermelde rechten en vrijheden aan
die maatregel toestaat, kan worden afge- een bevoegde instantie kan worden voorleid, van de redenen waarom die maatre- gelegd; het aan de onderzoeksrechter
gel noodzakelijk is om de waarheid aan de gerichte verzoekschrift tot opheffing van
dag te brengen en van de duur van de een beslag is een dergelijke rechtshulp.
telefoontap. (Art. 90ter, §§ 1 en 2, en (Art. 13 E.V.R.M.)
4 december 1996
1159
90quater, § 1, Sv.; art. 8.1 E.V.R.M.)
26juni 1996
656
13. - Huiszoekingen en beslagleggin- ONDERZOEKSGERECHTEN
gen - Aanwezigheid van de gehechte ver1. - Regeling van de procedure - Condachte - Niet voorgeschreven op straffe clusie - Motivering.
van nietigheid.
Wanneer de raadkamer en de kamer
De aanwezigheid van de gehechte ver- van inbeschuldigingstelling de procedure
dachte bij een huiszoeking is niet voorge- regelen, antwoorden zij op de conclusie
schreven op straffe van nietigheid. (Art. waarin het feitelijk bestaan van bezwaren
39 Sv.)
betwist ofbevestigd wordt, door de enkele
25 september 1996
802 vasts telling dat die bezwaren aanwezig of
14. - Verdovende middelen - Wet 24 niet aanwezig zijn. (Enig art.,§ XV, wet 25
feb. 1921, artikel 7, § 3 - Vaststelling van okt. 1919, en enig art. wet 19 aug. 1920.)
71
17 januari 1996
misdrijven - Officieren van gerechtelijke
politie en aangewezen ambtenaren ofbeamb2. - Voorlopige hechtenis - Handhaten - Vervaardigen, bereiden, bewaren of ving - Opdracht - Bevoegdheid.
opslaan van verdovende middelen- LokaHet onderzoeksgerecht dat de wettiglen - Prive-woning - Toegang.
heid van het bevel tot aanhouding moet
De in art. 7, § 3, van de wet van 24 feb. nagaan, vermag verschrijvingen met betrek1921 genoemde officieren en anderen mogen king tot het verlenen ofhet betekenen van
te allen tijde huiszoeking verrichten in dit bevel vast te stellen. (Art. 21 Wet
lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen Voorlopige Hechtenis.)
bestaan dat ze dienen voor het vervaardi233
26 maart 1996
gen, bereiden, bewaren of opslaan van de
3. - Kamer van inbeschuldigingin de wet genoemde stoffen, zelfs wanneer
die lokalen deel uitmaken van een woning. stelling- Buitenvervolgingstelling- Burgerlijke partij- Hoger beroep - Ontvan(Art. 7, § 3, Drugwet.)
831 kelijkheid van het rechtsmiddel.
1 oktober 1996
Ter beoordeling van de ontvankelijk15. - Huiszoeking - Persoon die het
heid van het hoger beroep dat de burgerwerkelijk genot heeft van de plaats Schriftelijke en voorafgaande toestem- lijke partij heeft ingesteld tegen een beming of verzoek - Algemeen geldende schikk:ing van buitenvervolgingstelling dient
de kamer van inbeschuldigingstelling te
regel.
of de burgerlijke-partijstelling
Wanneer opsporingen of huiszoekingen onderzoeken
in een voor het publiek niet toegankelijke ontvankelijk was. (Artt. 217 en 218 Sv.)
25 april 1996
339
plaats worden verricht op verzoek of met
toestemming van de persoon die het wer4. - Kamer van inbeschuldigingstelling
kelijk genot heeft van de plaats, moet dit - Beschikking van buitenvervolgingverzoek of deze toestemming schriftelijk stelling - Verzet van de burgerlijke partij
en voorafgaand aan de opsporing of huis- - Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld
zoeking worden gegeven, ongeacht of de - Veroordeling tot schadevergoeding opsporingen of huiszoekingen 's nachts of Begrip.
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Wanneer een burgerlijke partij, op haar
verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt
gesteld, moet de kamer van inbeschuldigingstelling haar veroordelen tot schadevergoeding jegens de verdachte, zonder
dat de rechter verplicht is enige andere
fout van de burgerlijke partij vast te stellen. (Art. 136 Sv.)
381
30 april 1996
5. - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Beschikking van buitenvervolgingstelling - Verzet van de burgerlijke partij
- Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld
- Veroordeling tot schadevergoeding Regrating.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die een burgerlijke partij, welke op haar
verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het ongelijk wordt
gesteld, veroordeelt tot schadevergoeding
jegens de verdachte, kan bij de begroting
van die vergoeding met het tergend en
lichtzinnig karakter van het verzet rekening houden. (Art. 136 Sv.)
381
30 april 1996
6. - Opdracht - Voorlopige hechtenis
- Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Onderzoek van de wettigheid van de aanhouding - Artikel 5.4
E.V.R.M.
De raadkamer en in hoger beroep de
kamer van inbeschuldigingstelling die inzake
douane en accijnzen bij toepassing van
art. 114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten
overeenkomstig art. 5.4 E.V:R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.
30 juli 1996
686
7.- Raadkamer-Bevoegdheid-Samenhang.
De raadkamer vermag formeel nietsamengevoegde rechtsplegingen te regelen en hierbij rekening te houden met de
eventuele samenhang.
3 september 1996
701
8. - Raadkamer- Bevoegdheid- Samenhang - Voorwaarde - Gelijktijdige
behandeling en beoordeling.
De aanvaarding van samenhang vereist
de gelijktijdige behandeling en beoordeling van de regelmatig aanhangig gemaakte
strafVorderingen; deze voorwaarde staat
er aan in de weg dat de raadkamer, wanneer zij samenhang vaststelt tussen de
feiten die het voorwerp uitmaken van de
voor haar aangebrachte vorderingen en
misdrijven lijken op te leveren, de verdachte op grond van een van die vorderin-

gen naar de rechtbank zou verwijzen zonder
gelijktijdig te beslissen over de samenhangende misdrijven.
701
3 september 1996
9. - Raadkamer- Bevoegdheid- Uitbreiding - Territoriale bevoegdheid van
een vonnisgerecht - Samenhang - Voorwaarde - Gelijktijdige behandeling en
beoordeling.
De raadkamer vermag, zonder dat een
voorafgaande adiering van het vonnisgerecht van de strafVordering waarvoor
dit gerecht territoriaal bevoegd is, vereist
is, tot samenhang te besluiten en op grond
hiervan haar bevoegdheid uit te breiden,
op voorwaarde dat ze beide voor haar
aangebrachte vorderingen gelijktijdig
behandelt en beoordeelt.
3 september 1996
701
10. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Voorgaand arrest- Motivering.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, hoeft niet terug te komen op grieven
die zij in een voorgaand arrest verworpen
heeft.
11 september 1996
737
11. - Bevoegdheid- Begrip.
Geen geschil inzake bevoegdheid is de
betwisting waarbij het gebrek aan rechtsmacht van de raadkamer wordt aangevoerd op grond dat dit onderzoeksgerecht
reeds voordien de verdachte wegens dezelfde
feiten naar het vonnisgerecht heeft verwezen. (Artt. 416 en 539 Sv.)
17 september 1996
767
12. - Opschorting- Afwijzing- Verwijzing - Strafvordering - Gevolg.
De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van een verdachte om
opschorting van de uitspraak van de veroordeling afWijst en deze verdachte naar
het vonnisgerecht verwijst, put de tegen
de verdachte ingestelde strafVordering niet
uit. (Art. 3, eerste en tweede lid, wet 29
juni 1964.)
1009
5 november 1996
13. - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Opschorting- Afwijzing - Verwijzing
- Hoger beroep - Niet ontvankelijk Strafvordering - Gevolg.
De beslissing waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling het hoger beroep
van een verdachte tegen een beslissing
van de raadkamer, die het verzoek van de
verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling afWijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
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verwijst, niet ontvankelijk verklaart, put
de tegen de verdachte ingestelde strafVordering niet uit. (Art. 3, eerste en tweede
lid, wet 29 juni 1964.)
1009
5 november 1996
14.- Opschorting-Afwijzing- Verwijzing- Aard van de beslissing- Gevolg
- Cassatieberoep.
Doordat de beslissing, waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak
van de veroordeling atwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst,
de tegen de verdachte ingestelde strafVordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze beslissing
niet ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
5 november 1996
1009
15. - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Opschorting - Afwijzing - Verwijzing
- Hoger beroep - Niet ontvankelijk Aard van de beslissing- Gevolg- Cassatieberoep.
Doordat de beslissing, waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling het hoger beroep
van een verdachte tegen een beslissing
van de raadkamer, die het verzoek van de
verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling af\vijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst, niet ontvankelijk verklaart, de
tegen de verdachte ingestelde strafVordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing
en is de voorziening tegen deze beslissing
niet ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
5 november 1996
1009
16. - Regeling van de procedure Onderzoek- Strafvordering- Ontvankelijkheid.
De onderzoeksgerechten die uitspraak
hebben te doen over de regeling van de
procedure, moeten, na hun bevoegdheid te
hebben nagegaan en alvorens over te gaan
tot een onderzoek van de aanwijzingen
van schuld, de ontvankelijkheid van de
strafVordering onderzoeken en inzonderheid nagaan of de strafVordering niet verjaard is.
1015
6 november 1996
17. - Regeling van de procedure Onderzoek - Strafvordering- Ontvankelijkheid - Verjaring- Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid.
De onderzoeksgerechten die uitspraak
hebben te doen over de regeling van de
procedure en daarbij vaststellen dat de
strafVordering ve:rjaard is, zijn niet bevoegd
om de grondslag van de burgerlijke rechts-

vordering te beoordelen, noch om die vordering bij het vonnisgerecht aanhangig te
maken.
6 november 1996
1015
18. - Voorlopige hechtenis- Handhaving - Inzage van het dossier door de
verdachte en door zijn raadsman- Inhoud
van het dossier - Overtuigingsstukken.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de
in beslag genomen overtuigingsstukken
zich moeten bevinden in het dossier dat
met toepassing van art. 22 Wet Voorlopige
Hechtenis ter beschikking moet worden
gehouden van de verdachte en van zijn
raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door de
procureur des Konings overeenkomstig art.
30 van dezelfde wet worden bezorgd aan
de procureur-generaal bij het hofvan beroep;
het komt toe aan de verdachte of zijn
raadsman om de over legging van de in
beslag genomen overtuigingsstukken te
verzoeken.
24 december 1996
1252

ONDERZOEKSRECHTER
1. - Aanhangigmaking- Burgerlijkepartijstelling- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
De burgerlijke-partijstellingvoor de onderzoeksrechter is aileen ontvankelijk als de
zaak bij die rechter aanhangig is of bij
hem aanhangig kan worden gemaakt. (Art.
63 Sv.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
1 april 1996
240
2. - Aanhangigmaking- Burgerlijkepartijstelling - Niet-ontvankelijkheid Gevolg.
Een niet ontvankelijke burgerlijkepartijstelling brengt de strafVordering niet
op gang en maakt de zaak niet aanhangig
bij de onderzoeksrechter; in zodanig geval
heeft de beslissing tot onttrekking van de
zaak aan de onderzoeksrechter geen bestaansreden. (Art. 63 Sv.; artt. 3 en 4
V.T.Sv.)
1 april 1996
240
3. - Aanhangigmaking - Omvang Rechtsmacht- Grenzen - VOrdering van
de procureur des Konings - Draagwijdte.
Hoewel de onderzoeksrechter, op vordering van het O.M., kennis neemt van een
feit waarvan hij vrij alle bestandddelen
onderzoekt om de misdadige aard ervan te
kunnen bepalen, wordt die aanhangigmaking
beperkt in zoverre een beletsel de strafvordering verhindert. Zo kan de onderzoeksrechter, wanneer het 0 .M. de bepalingen
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van art. 350 W.I.B. (1964) niet heeft nageleefd, de overeenkomstig dat wetboek of
de koninklijke besluiten ter uitvoering
ervan strafrechtelijk strafbare feiten niet
rechtsgeldig onderzoeken. Daaruit volgt
niet dat het O.M. een feit dat ogenschijnlijk een misdaad of een wanbedrijf naar
gemeen recht oplevert, en dat tegelijkertijd overtredingen van fiscale aard kan
inhouden, niet bij de onderzoeksrechter
aanhangig kan maken.(Artt. 29 en 61 Sv.)
19 juni 1996
615
4. - Telefoontap- Beschikking- Wettigheid - Voorwaarden.
Iedere maatregel die erin bestaat communicatie, tijdens de overbrenging ervan
van en naar een telefoontoestel, af te
luisteren en op te nemen en de correspondenten te identificeren, moet vooraftoegestaan zijn door een met redenen omklede
beschikking van de onderzoeksrechter
waarin, op straffe van nietigheid, inzonderheid melding wordt gemil.akt van de
ernstige aanwijzingen waaruit het bestaan
van een van de misdrijven waarvoor de
wet die maatregel toestaat, kan worden
afgeleid, van de redenen waarom die maatregel noodzakelijk is om de waarheid aan
de dag te brengen en van de duur van de
telefoontap. (Art. 90ter, §§ 1 en 2, en
90quater, § 1, Sv.; art. 8.1 E.V.R.M.)
26juni 1996
656
5. - Onpartijdigheid - Voorwaarde.
De onpartijdigheid van de onderzoeksrechter vereist dwingend dat hij volledig
onafhankelijk staat tegenover de partijen,
zodat hij niet de schijn van partijdigheid
kan wekken bij het onderzoek van de
feiten a charge of a decharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te
zijn die geen schijn van partijdigheid mag
wekken bij de partijen of bij de publieke
opinie; geen enkele omstandigheid, hoe
uitzonderlijk ook, ontslaat hem van die
verplichting.
918
14 oktober 1996

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Burgerlijke zaken - Begrip - Arbeidsongeval - Arbeidsongevallenverzekeraar
- Getroffene - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Verzekeringsinstelling Arbeidsovereenkomst- Bestaan- Betwisting.
Onsplitsbaar, in de zin van art. 31,
Ger.W., is het geschil over het bestaan van
een arbeidsovereenkomst, tussen, enerzijds, de arbeidsongevallenverzekeraar en,
anderzijds, een persoon die beweert door

een arbeidsongeval getroffen te zijn en de
in zijn rechten gesubrogeerde verzekeringsinstelling die hem Z.I.V.-uitkeringen
invaliditeitsverzekering heeft verstrekt in
afwachting dat de schade krachtens een
andere Belgische wetgeving effectiefwordt
vergoed. (Art. 31 Ger.W.)
16 september 1996
754

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
1. - Voorlopige vergoeding - Herzieningsprocedure- Lagere definitieve vergoeding - Terugbetaling - Gevolg.
Wanneer de onteigende na rechtspleging in herziening wordt veroordeeld tot
terugbetaling van hetgeen hij te veel he eft
ontvangen, te weten het verschil tussen
de voorlopige en de definitieve vergoeding,
is artikel 1378 B.W. niet van toepassing.
(Art. 1378 B.W.; artt. 15 en 16 Onteigeningswet.)
20juni1996
625
2. - Billijke vergoeding - Raming Gegevens.
Om het bedrag te bepalen van de billijke vergoeding waarop de onteigende recht
heeft, moet de rechter, om op het ogenblik
van zijn beslissing het eventueel verschuldigde aanvullend bedrag te begroten, slechts
rekening houden met de vermindering
van de koopkracht van de munt of de
stijging van de immobilienmarkt, wanneer hij vaststelt dat het bedrag, dat de
onteigenaar voordien ter beschikking van
de onteigende had gesteld, niet toereikend
was. (Art. 16 Gw.; art. 8 Onteigeningswet.)
19 december 1996
1232

ONTUCHT EN PROSTITUTIE
Aanvullende gemeenteverordening.
De gemeenteraden kunnen, ter aanvulling van de wet van 21 augustus 1948 tot
afschaffing van de officiele reglementering
van de prostitutie, verordeningen vaststellen indien deze tot doel hebben de openbare zedelijkheid en de openbare rust te
verzekeren. (Art. 121 Nieuwe Gemeentewet.)
39
9 januari 1996

ONTVOERING VAN EEN KIND
Niet-afgifte van een kind- Rechterlijke
beslissing over de bewaring van 'een kind
- Uitvoerbare beslissing - Voorwaarden.
Het misdrijf niet-afgifte van een kind,
als bepaald bij art. 369bis Sw., vereist niet
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een kind, in kracht van gewijsde is gegaan,
noch dat zij werd betekend; het volstaat
dat zij uitvoerbaar is en dat de dader weet
dat hij een beslissing van de overheid
weerstaat.
26juni 1996
648

ONVERDEELDHEID
1. - Boedelbeschrijving- Eed -Persoon die de plaatsen bewoond heeft.
Naar recht verantwoord is de beslissing
dat, bij de boedelbeschrijving die tot doel
heeft alle baten en lasten van een onverdeelde nalatenschap vast te stellen, personen die in het bezit zijn van de sleutel
van het sterfhuis de eed moeten afieggen
dat zij niets hebben verduisterd en dat zij
van zodanige verduistering geen kennis
dragen. (Art. 1183, 11 o, Ger.W.)
22 oktober 1996
950
2. - Boedelbeschrijving - Eed - Verduistering.
Verduistering in de zin van art. 1183,
11°, Ger.W. slaat ook op schenkingen die
door de erfiater zijn gedaan. (Impliciet.)
950
22 oktober 1996

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Strafzaken - Strafvordering Voorbereiding van de vordering- Voorbereiding van de verdediging - Gelijkheid
tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces - Begrip.
De omstandigheid aileen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn
vordering meer tijd zou hebben gehad dan
de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, ontneemt de beklaagde niet de waarborg
op een eerlijk proces. (Art. 6.1 en 6.3, b,
E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3, b, I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
2. - Strafvordering - Rechtspleging
ter zitting - Correctionele rechtbank Art. 190 Sv. - Uiteenzetting- Recht van
de beklaagde op een eerlijke proces Recht van de beklaagde op het vermoeden
van onschuld - Begrippen.
De omstandigheid dat het O.M. de in
art. 190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een
tendentieuze marrier zou hebben voorgedragen, doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid
der partijen en berooft de beschuldigde
alsook de beklaagden niet van een eerlijk
proces, aangezien zij de gehele duur van
de debatten de mogelijkheid hebben gehad

de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen interpretatie ervan voor te
dragen en hun verweermiddelen toe te
lichten.
14 februari 1996
195
3. - Gerechtelijk onderzoek - Beslissing van buitenvervolgingstelling- Nieuwe
bezwaren - Vordering tot heropening van
het onderzoek.
Na een beslissingvan buitenvervolgingstelling door de onderzoeksgerechten kan
de heropening van het gerechtelijk onderzoek wegens nieuwe bezwaren enkel door
het openbaar ministerie worden gevorderd en niet door de burgerlijke partij.
(Artt. 246, 247 en 248 Sv.)
25 april 1996
339
4. - Strafzaken - Recht om regeling
van rechtsgebied te verzoeken - Afstand.
Het openbaar ministerie kan geen afstand
do en van zijn recht om regeling van rechtsgebied te verzoeken. (Art. 527bis Sv.)
4 juni 1996
544
5. - Strafvordering - Uitoefening Vervolgingen - Wenselijkheid - Beoordeling.
Behoudens in uitzonderlijke gevallen,
staat het aan de procureur des Konings te
oordelen of er grond is tot het instellen
van strafvervolging; het is de strafrechter
niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om aldan niet vervolgingen in te stellen, te beoordelen of hem
ter zake bevel te geven. (Art. 22 Sv.)
4 juni 1996
546
6. - Strafvordering - Uitoefening Vervolgingen - Wenselijkheid - Beoordeling - Schending van het gelijkheidsbeginsel - Gevolg.
Het enkele feit dat de procureur des
Konings het in de artikelen 10 en 11 Gw.
neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon te
vervolgen en niet een ander waarvan wordt
beweerd dat hij zich in dezelfde toestand
zou bevinden, neemt de strafbaarheid van
het door de beklaagde gepleegde misdrijf
niet weg, en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg. (Artt. 10 en 11
Gw.)
4juni1996
546
7. - Strafvordering - Uitoefening Gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke
overtredingen - Samenloop - Samenhang - Aanwijzing door de procureurgeneraal - Optreden.
Het staat slechts de procureur-generaal
de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel155, tweede lid, Ger.W. de

-147strafvordering uitoefent; deze aanwijzing
blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie; het
komt de rechter niet toe deze aanwijzing
te onderzoeken.
8 oktober 1996
885
8. - Strafzaken - Opdracht.
Tussen het O.M. en de verdachte bestaat
een fundamenteel verschil, dat verantwoord is, aangezien het op een objectief
criterium berust, nl. dat eerstgenoemde in
het belang van de maatschappij een openbare dienst vervult die verband houdt met
de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de strafvordering instelt,
terwijl laatstgenoemde zijn persoonlijk
belang verdedigt. [Artt. 10 en 11 Gw.
(1994).]
16 oktober 1996
928
9. - Stedebouw - Herstel van plaats
in de vorige staat - Vordering van de
gemachtigde ambtenaar - Beslissing die
het algemeen belang schaadt - Rechtsmiddelen.
Wanneer op de vordering van de gemachtigde ambtenaar om de plaats in de vorige
staat te herstellen een beslissing volgt die
het door deze ambtenaar verdedigde algemeen belang schaadt, is het de taak van
het openbaar ministerie de bij de wet
bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden.
(Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw; art. 202 Sv.)
22 oktober 1996
953

OPENBAAR VERVOER
1. - Personenvervoer in binnenlandse
dienst - Tarieven - Begrip.
De term "tarieven" in artikel 13 van de
wet van 25 augustus 1891 op de vervoerovereenkomst, zoals het werd vervangen
bij artikel 165, 2°, van de wet van 21
maart 1991, betekent niet enkel de toepasselijke vervoerprijzen, maar eveneens
de voorwaarden onder dewelke deze vervoerprijzen worden aangerekend en die hiermee een geheel vormen.
999
5 november 1996
2. - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- Tarieven - Begrip - Algemeen Reglement
toepasselijk op de reizigers en de personen
aanwezig in de instellingen van de spoorweg (A.R.R.).
Het "Algemeen Reglement toepasselijk
op de reizigers en de personen aanwezig
in de instellingen van de spoorweg" (A.R.R.)
behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer in bin-

nenlandse dienst" in de zin van artikel13
van de wet van 25 augustus 1891, zoals
het werd vervangen bij artikel 165, 2°,
van de wet van 21 maart 1991.
999
5 november 1996
3. - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers
en de personen aanwezig in de instellingen
van de spoorweg (A.R.R.) - Bekendmaking - Belgisch Staatsblad - Bericht.
Uit het feit dat het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de
personen aanwezig in de instellingen van
de spoorweg" (A.R.R.) behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer in binnenlandse dienst" in de
zin van artikel 13 van de wet van 25
augustus 1891, zoals het werd vervangen
bij artikel 165, 2°, van de wet van 21
maart 1991, volgt dat de bekendmaking
van dit Algemeen Reglement met (enkel)
bericht in het Belgisch Staatsblad rechtsgeldig is.
999
5 november 1996
Collectieve
4. - Buurtspoorwegen
arbeidsovereenkomst - Toepassingsgebied.
Het personeel van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen viel niet
onder toepassing van de in de Nationale
Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten of van de op basis van de
wet van 5 dec. 1968 ingestelde paritaire
comites. [Art. 2, § 3.1, wet 5 dec. 1968; art.
1, eerste lid, B, wet 16 maart 1954.]
1141
2 december 1996
5. - Buurtspoorwegen - Collectieve
arbeidsovereenkomst - Statuut van de
vakbondsafvaardigingen - Toepassingsgebied.
Het personeel van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen viel niet
onder het toepassingsgebied van de in de
Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24
mei 1971 betreffende het statuut van de
syndicale afvaardiging van het personeel
der ondernemingen, en evenmin onder de
in het Paritair Comite voor het vervoer
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst
van 28 feb. 1977 betreffende het statuut
van de vakbondsafvaardigingen in de vervoerondernemingen van openbare en speciale
autobusdiensten en autocardiensten, die
algemeen verbindend werd verklaard bij
K.B. 16 nov. 1977. [Art. 2, § 3.1, C.A.O.wet; art. 1, eerste lid, B., wet van 16
maart 1954; artt. 1134 en 1165 B.W.; artt.
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1, 2 en 17.c, C.A.O. 28 feb. 1977, verbindend verklaard bij K.B. 16 nov. 1977.]
2 december 1996
1141

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
BESTANDDELEN

OPENBARE ORDE

Toestemming
Allerlei

Rechterlijke organisatie - Samenstelling van het rechtscollege - Verbod aan de
rechter om bij het uitoefenen van een ander
gerechtelijk ambt kennis te nemen van
dezelfde zaak.
Het verbod voor de rechter om kennis te
nemen van een zaak waarvan hij vroeger
bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk ambt kennis heeft genomen, bepaald
bij art. 292, tweede lid, van het Ger.W., is
gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is essentieel voor
de rechtsbedeling; het raakt aldus de openbare orde. (Art. 292, tweede lid, Ger.W.)
29 november 1996
1124

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

OPLICHTING

Tussen partijen
T.a.v. derden
UITLEGGING
VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)

ALGEMENE BEGRIPPEN
1. - Algemene begrippen - Wetten Werking in de tijd.
In de regel is de nieuwe wet niet enkel
van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden, die zich
voordoen of voortduren onder vigeur van
de nieuwe wet, voor zover daardoor geen
afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; in zake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing,
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is
ofuitdrukkelijk de toepassing voorschrijft
op de lopende overeenkomsten. (Art. 2
B.W.; algemeen rechtsbeginsel in het Zairese
recht volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft.)
431
13 mei 1996

1. - Afgeven van verbintenissen Begrip.
Onder het woord verbintenis verstaat
art. 496 Sw. elk geschrift waardoor een
rechtsband kan ontstaan en dat kan dienen om iemand schade toe te brengen, ook
al heeft de begunstigde, later, geen voordeel gehaald uit de te zijnen voordele tot
stand gebrachte band.
5 april 1996
24 7
2. - Voltrekken van het misdrijf- Toekennen van een kredietopening BESTANDDELEN
Begrip.
Bij een kredietopening sluit het feit dat TOESTEMMING
de kredietverlener de kredieten, binnen
2. - Bestanddelen - Toestemming de daarin bepaalde grenzen, alleen werke- ' Gebrek in de toestemming - Dwaling lijk moet toekennen wanneer de begun- Onverschoonbare dwaling - Kan niet tot
stigde van de opening daarop een beroep grondslag dienen voor een vordering tot
doet, niet uit dat het misdrijf oplichting nietigverklaring van de overeenkomst.
alleen door de toekenning van de kredietDe onverschoonbare dwaling, d.w.z. de
opening kan zijn voltrokken. (Art. 496 dwaling die geen redelijk mens zou begaan,
Sw.)
is geen gebrekin de toestemming in de zin
5 april1996
247 van de artt. 1109 en 1110 B.W., en kan
3. - Bestanddelen - Listige kunstgre- niet tot grondslag dienen voor een vordepen - Begrip - Leugenachtige verklarin- ring tot nietigverklaring als bepaald in
art. 1117 van datzelfde wetboek. (Artt.
gen.
1108, 1109, 1110 en 1117 B.W.) (lmpliciet.)
Leugenachtige verklaringen alleen
664
28 juni 1996
leveren het misdrijf oplichting niet op,
3. - Bestanddelen - Toestemming wanneer zij niet gepaard gaan met een
extern feit of enige handeling bedoeld Gebrek in de toestemming - Dwaling om ze geloofwaardig te maken. (Art. 496 Onverschoonbare dwaling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter Sw.)
2 oktober 1996
836 Begrip.
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De feitenrechter moet niet noodzakelijk
vaststellen dat de aangevoerde dwaling
door elke behoorlijk zorgvuldige persoon
die hetzelfde beroep uitoefent in dezelfde
omstandigheden zou zijn begaan, en dat
het gedrag van degene die de dwaling
aanvoert, niet foutiefwas; het volstaat dat
de verklaring van de rechter, op grond van
de overwegingen die hij in feite, en bijgevolg onaantastbaar, vaststelt en beoordeelt, dat de dwaling van de persoon die
ze aanvoert, niet onverschoonbaar was,
hierop neerkomt dat een dergelijke dwaling door een redelijk persoon kan worden
begaan. (Artt. 1108, 1109, 1110 en 1117
B.W.)
28juni 1996
664
ALLERLEI

4. - Bestanddelen - Allerlei - Openbare orde - Goede zeden - Adagia Nemo auditur propriam turpitudinem allegans - In pari causa turpitudinis cessat
repetitio - Begrip.
De adagia "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" en "In pari causa
turpitudinis cessat repetitio" zijn geen dwingende wettelijke bepalingen.
5 september 1996
708

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
VAN PARTIJEN
TUSSEN PARTIJEN

5. - Rechten en verplichtingen van de
partijen - Tussen partijen - Uitvoering
te goeder trouw- Rechtsmisbruik-Begrip.
Rechtsmisbruik bij de uitvoering van
overeenkomsten is de rechtsuitoefening
op een marrier die kennelijk de grenzen te
buiten gaat van de normale uitoefening
van die rechten door een voorzichtig en
bezorgd persoon. (Artt. 1134, derde lid,
B.W.)
1 februari 1996
139
6. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Strafbeding Potentiele schade - Reele schade.
Het als strafbeding overeengekomen
bedrag mag slechts een forfaitaire vergoeding zijn voor de schade die de schuldeiser
kan lijden ten gevolge van het nietnakomen van de verbintenis, maar om te
oordelen welke potentiele schade de partijen voor ogen hadden bij het aangaan
van de overeenkomst is het de rechter niet
verboden om ook elementen van reele
schade in zijn redenering te betrekken.
(Art. 1152, 1226 en 1229 B.W.)
29 februari 1996
208

7. - Rechtenen verplichtingen vanpartijen - Tussen partijen - Contractuele
{out - Aansprakelijkheid - Vordering in
rechte - Ontvankelijkheid - Belang om
de vordering in te dienen - Reeds verkregen en dadelijk belang - Begrip.
Het belang waarvan de ontvankelijkheid van de rechtsvordering afhangt, moet
een bij de inleiding reeds verkregen en
dadelijk belang zijn, wat niet vereist dat
de eiser op dat tijdstip reeds schade had
geleden of een schadevergoeding aan een
derde had uitgekeerd. (Artt. 17 en 18
Ger.W.)
29 februari 1996
210
8. - Rechten en verplichtingen van partijen- Tussen partijen -Reding dat het
recht toekent de overeenkomst te beeindigen - Begrip.
Geeft van de overeenkomst een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet
verenigbaar is de rechter die beslist dat
het bedrag dat de huurder moet betalen
krachtens het beding dat hem het recht
toekent de overeenkomst voortijdigte beeindigen, een schadevergoeding is die hij
verschuldigd is omdat hij heeft nagelaten
de overeenkomst tot het einde volledig uit
te voeren. (Artt. 1134 en 1226 B.W.)
6 december 1996
1170
T.A.V. DERDEN

9. - Rechten en verplichtingen van partijen- T.a.v. derden- Contractuele aansprakelijkheid-Hoofdelijkheid -Gemeenschappelijke {out - Begrip.
De gemeenschappelijke fout, die aanleiding kan geven tot hoofdelijke aansprakelijkheid, is de fout welke gezamenlijk wordt
begaan door verscheidene personen die
wetens bijdragen tot het ontstaan van een
schadelijk feit, zowel inzake contractuele
aansprakelijkheid als inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst. (Artt. 1202,
1382 en 1383 B.W.)
3 mei 1996
388
10. - Rechten en verplichtingen van
partijen - T. a. v. derden - Zakelijke zekerheid niet bij de wet bepaald - Kan niet
worden tegengeworpen aan schuldeisers
in samenloop.
Ret beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers en de artt. 7, 8 en 9 Hypotheekwet wijken noodzakelijkerwijs af van de
artt. 1134, 1135 en 1165 B.W., vermits
daardoor een overeenkomst, die een niet
bij de wet bepaalde zakelijke zekerheid
vestigt, aan de schuldeisers in samenloop
niet kan worden tegengeworpen.
930
17 oktober 1996

150-

UITLEGGING
11. - Uitlegging- Kart geding- Bevoegdheid van de rechter in kart geding Maatregel tot be waring- Ogenschijnlijke
rechten.
Om, als rechter in kort geding een
maatregel tot bewaring van recht te bevelen en daartoe de ogenschijnlijke rechten
van de partijen te onderzoeken, is het niet
onredelijk daarbij de rechtsregels betreffende de duur, de termijnen en de gevolgen van overeenkomsten en de rechtsregels
betreffende de opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur onderling met
elkaar in verband te brengen. (Artt. 584
en 1039 Ger.W.)
25 april 1996
349
12. - Uitlegging - Wilsovereenstemming van de partijen - Consignatie op
een gemeenschappelijke rekening- Tegenstelbaarheid aan de boedel- Geen geschil
ter zake van faillissement.
Voor de beoordeling van de aard van de
be~wisting in het licht van de toepasselijkheid van art. 465, eerste lid, Faillissementswet, is niet determinerend dat de rechter
bijkomend heeft moeten beslissen of de
consignatie waarvan hij het bestaan aanneemt, aan de boedel kon worden tegengeworpen.
30 mei 1996
508

VERBINDENDE KRACHT
(NIET-UITVOERING)
13. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Schadevergoeding - Omvang.
Krachtens art. 1149 B.W. moet, in geval
van foutieve niet-uitvoering van een contractuele verbintenis, de schuldenaar van
die verbintenis, onder voorbehoud van de
artt. 1150 en 1151 B.W., de schuldeiser
volledig vergoeden voor het verlies dat hij
heeft geleden en de winst die hij heeft
moeten derven. (Art. 1149 B.W.)
316
15 april1996
14. - Verbindende kracht (niet-uitV?_ering) - V(anprestatie van beide partuen - Ontbmdmg - Schadevergoeding
-Omvang.
Ingeval hij, met toepassing van art.
1184 B.W., een wederkerige overeenkomst
wegens de wanprestatie van beide partijen ontbonden verklaart, moet de rechter de schadevergoeding waarop iedere
partij wegens het niet nakomen door de
andere partij van haar verbintenissen recht
heeft, bepalen in evenredigheid met de

ernst van hun respectieve tekortkomingen. (Art. 1184 B.W.)
15 april 1996
316
15. - Verbindende kracht (niet-uitV?_ering) - Wanprestatie van beide partuen - Schadevergoeding.
De omstandigheid dat beide partijen bij
een wederkerige overeenkomst hun verbintenissen niet zijn nagekomen, heft hun
contractuele aansprakelijkheid niet op noch
hun gebondenheid, in evenredigheid met
hun aa~deel in die aansprakelijkheid, tot
vergoedm~ aan de andere partij van de
schade d1e het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren
van de overeenkomst.
316
15 april 1996
16. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Wederkerig contract- Ontbinding met toepassing van artikel1184 B. W
- Ontbinding "ex tunc"- Gevolg.
De ontbinding van een wederkerig contract heeft tot gevolg dat de partijen in
dezelfde toestand dienen geplaatst te
worden als die waarin zij zich zouden
bevonden hebben indien zij niet hadden
gecontracteerd; de ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag
van rechten of verplichtingen zijn. (Art.
1184 B.W.)
6juni1996
558
17. - Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Wederkerig contract- Ontbinding met toepassing van artikel1184 B. W
- Ontbinding ex tunc - Aannemingsovereenkomst - Gevolg.
De rechter. die een aannemingsovereenkomst m het nadeel van beide
partijen ontbindt en, met betrekking tot
een saldo van facturen, oordeelt dat de
partijen door de gehele overeenkomst gehouden zijn en dus ook door de overeengekomen prijs omdat "de ontbinding ofverbreking
van de overeenkomst slechts plaatsheeft
vanaf de inleidingvan de procedure", schendt
art. 1184 B.W.
6juni1996
558

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN,
LEVERINGEN, DIENSTEN)
1. - Overheidsopdrachten van diensten - Marktprijs - Kosten die niets te
maken hebben met het voorwerp van de
opdracht- Valsheid in open bare geschriften.
Valsheid in openbare geschriften wordt
gepleegd door de minister die, om ten
onrechte kosten door een openbare persoon te doen dragen, in de prijs van een
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overheidsopdracht van diensten die hij in
naam van zijn departement sluit, kosten
begrijpt die met het werkelijk voorwerp
van die opdracht niets te maken hebben.
(Artt. 193, 195 en 214 Sw.)
5 april 1996
24 7
2. - Overheidsopdracht van diensten
- Niet eerbiedigen van de procedures die
op die opdrachten van toepassing zijn Onrechtmatig voordeel voor een derde Vermelding van de leverancier - Valsheid
in openbare geschriften.
Een minister pleegt valsheid in geschriften wanneer hij, om de procedures inzake
overheidsopdrachten van diensten te omzeilen en om een onrechtmatig voordeel aan
een derde te doen toekennen, in naam van
zijn departement een dergelijke opdracht
gunt, en vermeldt dat de uitvoering van
de dienst aan een bepaalde leverancier
wordt toevertrouwd terwijl hij weet dat
die niet van plan is die dienst uit te voeren
en die uitvoering aan een andere persoon
zal toevertrouwen. (Artt. 193, 195 en 214
Sw.)
5 april 1996
247
3. - Overheidsopdracht van diensten
- Onderhands te gunnen opdrachten Voorafgaande instemming van het MCESC
- Niet naleven van die vormvereiste Gevolgen.
Ingevolge art. 51, § 1, 4, K.B. 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen
en diensten, moeten sommige onderhands
te gunnen opdrachten, alvorens de procedure aan te vatten, de instemming bekomen van het ministerieel comite dat
bevoegd is inzake overheidsinvesteringen, te weten het ministerieel comite
voor economische en sociale coordinatie
(MCESC), en inzonderheid de opdrachten
van diensten waarvan het bedrag hoger
wordt geraamd dan 6.000.000 frank; de
kunstmatige splitsing van een opdracht
om die noodzakelijke instemming van het
MCESC te omzeilen, maakt een scherrding uit van de voornoemde wettelijke
bepaling hoewel het niet naleven van dat
voorschrift niet leidt tot nietigheid van de
opdracht.
5 april 1996
24 7

4. - Gebruik van onderaanneming Vereiste.
Onderaanneming mag geen kunstgreep zijn die wordt aangewend om een
bepaling die de overheidsopdrachten regelt,
te omzeilen. (Art. 8 wet 14 juli 1976.)
5 april 1996
24 7

5. - Overheidsopdrachten van diensten - Niet uitgevoerde opdracht - Factuur van de leverancier- Valse vermelding
door een ambtenaar - Valsheid in openbare geschriften.
Valsheid in openbare geschriften wordt
gepleegd door de ambtenaar die, om de
voorbarige en onverschuldigde betaling
van de prijs van een overheidsopdracht
van diensten mogelijk te maken, zijn handtekening op een factuur van de leverancier voor het totaal bedrag van de opdracht
laat volgen door de vermelding "Gezien
voor geleverde diensten- Goed voor betaling", terwijl die dienst op dat ogenblik
niet was uitgevoerd. (Artt. 193, 195 en 214
Sw.)
5 april 1996
24 7
6. - Overheidsopdrachten van diensten - Ongunstig advies van de inspectie
van Financien - Substitutie van verschillende overheidsopdrachten - Valsheid in
openbare geschriften- Materieel bestanddeel.
Ret materieel bestanddeel van een
valsheid in openbare geschriften bestaat
erin voor het hoofd van een ministerieel
kabinet om een overheidsopdracht van
diensten, waarvoor de inspectie van
Financien een ongunstig advies heeft
uitgebracht, te vervangen of te doen vervangen door verschillende overheidsopdrachten waarvan het bedrag telkens
lager is dan de interventiedrempel van de
inspectie van Financien maar die
samen hetzelfde voorwerp hebben als de
afgewezen opdracht. (Artt. 193, 195 en
214 Sw.).
5 april 1996
24 7

7. - Overheidsopdrachten
Kwijtschelding van de boeten wegens de te late
uitvoering - Omstandigheden waaraan
het bestuur vreemd is - Verzoek - Termijn.
De termijn bepaald bij art. 16C van het
M.B. van 14 okt. 1964 aangaande de administratieve en technische kontraktuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van
de overeenkomsten van de Staat uitmaken, is toepasselijk op een vordering ingesteld op grond van art. 17A van het genoemd
M.B.
353
25 april 1996
8. - Overheidsopdrachten
Kwijtschelding van de boeten wegens de te late
uitvoering - Omstandigheden waaraan
het bestuur vreemd is - Verzoek - Doel Toepassing.
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Art. 17A van het M.B. van 14 okt. 1964
aangaande de administratieve en technische kontraktuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat uitmaken, heeft tot
doel het bestuur in staat te stellen de
werkelijkheid van het aangevoerde feit
vast te stellen, de gevolgen ervan te beoordelen en, in voorkomend geval ze te verhelpen; de erin bedoelde bekendmaking is
niet vereist als zij hierop geen invloed kan
hebben.
353
25 april 1996
9. - Werken - Onderbreking door het
bestuur- Vergoeding van de aannemerVoorwaarde.
De rechter die vaststelt dat het bestuur
bevel heeft gegeven de uitvoering van een
overheidsopdracht te onderbreken, kan de
aannemer vergoeding toekennen voor de
schade die hij heeft geleden, zonder dat
zulks een fout van het bestuur impliceert.
(Art. 15, § 5, M.B. 10 aug. 1977.)
810
26 september 1996
10.- Aanbesteding- VoorwaardenBijzondere en voorafgaande erkenning van
de aannemer - Tijdstip van de erkenning.
Wanneer bij de gunning van een overheidsopdracht, wegens het totale bedrag
van de werken de bijzondere en voorafgaande erkenning van de aannemer vereist is, moet hij die erkenning niet reeds
v66r het tijdstip van de inschrijving hebben verkregen. [Art. 1, B, besluitwet van 3
feb. 1947.]
814
26 september 1996
11. - Gemeenschappelijke bepalingen
- Borgtocht - Begrip.
Onder borgtocht, in de zin van de artt.
5, § 1, 7, §§ 1 en 2, 48, §§ 4 en 7, M.B. 10
aug. 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, verstaat men zowel de
borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld
wordt bij § 1 van voornoemd art. 5, als de
borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld
wordt in het bestek. (Artt. 5, § 1, 7, §§ 1 en
2, 48, §§ 4 en 7, M.B. 10 aug. 1977.)
3 oktober 1996
855
12. - Werken - Borgtocht - Begrip.
Onder borgtocht, in de zin van de artt.
5, § 1, 7, §§ 1 en 2, 48, §§ 4 en 7, M.B. 10
aug. 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, verstaat men zowel de
borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld
wordt bij § 1 van voornoemd art. 5, als de

borgtocht waarvan het bedrag vastgesteld
wordt in het bestek. (Artt. 5, § 1, 7, §§ 1 en
2, 48, §§ 4 en 7, M.B. 10 aug. 1977.)
3 oktober 1996
855
13. - Schuldvordering van de aannemer jegens de Staat- Vijfjarige verjaring
- Termijn voor het indienen van de vordering tot terugbetaling - Gezamenlijke
toepassing van beide termijnen.
De ve:rjaringstermijn van vijf jaar die
van toepassing is op de schuldvorderingen
ten laste of ten voordele van de Staat en
de provincien en de termijn voor het indienen van de vordering tot terugbetaling
van de aannemer van een overheidsopdracht dienen gezamenlijk toegepast te
worden. (Art. 1, eerste lid, wet 6 feb. 1970;
art. 18, § 2, M.B. 10 aug. 1977; art. 100,
eerste lid, K.B. 17 juli 1991.)
10 oktober 1996
906

p
PARITAIR COMITE
1. - Res sort - Criterium - Activiteit
van de onderneming.
Het ressort van een paritair comite wordt
in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit
van de betrokken onderneming tenzij een
ander criterium werd bepaald in het
oprichtingsbesluit. (Art. 35 C.A.O.-wet.)
600
17 juni 1996
2. - Paritair Comite voor bedienden
van de Scheikundige Nijverheid (P.C. nr.
207)- Bedrijfssector- Reukwerk- Extract en van toiletwater- Kosmetische produkten- Hygiene en toiletprodukten- Ressort.
Een onderneming van de bedrijfssector
in verband met reukwerk, extracten van
toiletwater, kosmetische produkten, hygiene
en.toiletprodukten behoort tot de bevoegdheid van het P.C. nr. 207, zodra een of
meerdere van de in artikel1, § 2, 2, K.B. 5
juli 1978 opgesomde activiteiten de hoofdactiviteit van de onderneming uitmaakt.
17juni1996
600

PENSIOEN
WERKNEMERS
ALLERLEI

WERKNEMERS
1. - Werknemers - Rustpensioen
Loopbaan - Eenheid van loopbaan

-
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Breuk - Teller - Vaststelling - Bedrag
van het toegekende pensioen.
Er mag geen rekening worden gehouden met het bedrag van het toegekende
pensioen bij de vaststelling van de teller
van de breuk bepaald bij art. lObis, tweede
lid, Pensioenwet Werknemers. (Art. 10bis,
tweede lid, Pensioenwet Werknemers.)
20 mei 1996
471
2. - Werknemers - Rustpensioen Flexibele pensioenleeftijd - Doel.
Het doel van de wet van 20 juli 1990 tot
instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan
de evolutie van het algemeen welzijn bestaat
er niet in dat een gelijke pensioenleeftijd
voor mannen en vrouwen wordt ingevoerd. (Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20
juli 1990.)
4 november 1996
981
3. - Werknemers - Rustpensioen Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Werkingssfeer - Uitsluiting Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke
en vrouwelijke werknemers- Uitleggingswet.
Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996
volgt dat de wet van 20 juli 1990 het
verschil in pensioenleeftijd tussen de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat
in Pensioenwet Werknemers hestand, niet
heeft opgeheven; de pensioenleeftijd blijft
in de regel vastgesteld op 60 jaar voor
vrouwen en op 65 jaar voor mannen. (Artt.
2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli 1990; art.
2 uitleggingswet 19 juni 1996; art. 4 Pensioenwet Werknemers.)
4 november 1996
981
4. - Werknemers
Rustpensioen Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Werkingssfeer - Uitsluiting Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Artikel 7 E.E.G.-Verdrag - Richtlijn
Raad 79 I 7 I EEG - Bepaling - Uitlegging - Prejudiciele vraag - H. v.J.
Wanneer de uitleggingvan een bepaling
van E.G.-Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap,
zoals art. 7 van de richtlijn van de Raad
79/7/EEG van 19 dec. 1978, voor het Hof
van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest
te wijzen, in casu in een zaak waar de
uitlegging van het begrip "pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt het Hof, in
de regel, het Hofvan Justitie om bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
doen. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
981
4 november 1996

5. - Werknemers - Rustpensioen Flexibele pensioenleeftijd - Doel.
Het doel van de wet van 20 juli 1990 tot
instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan
de evolutie van het algemeen welzijn bestaat
er niet in dat een gelijke pensioenleeftijd
voor mannen en vrouwen wordt ingevoerd. (Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20
juli 1990.)
4 november 1996
986
6. - Werknemers - Rustpensioen Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke
en vrouwelijke werknemers- Uitleggingswet.
Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996
volgt dat de wet van 20 juli 1990 het
verschil in pensioenleeftijd tussen de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat
in Pensioenwet Werknemers hestand, niet
heeft opgeheven; de pensioenleeftijd blijft
in de regel vastgesteld op 60 jaar voor
vrouwen en op 65 jaar voor mannen. (Artt.
2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli 1990; art.
2 uitleggingswet 19 juni 1996; art. 4 Pensioenwet Werknemers.)
4 november 1996
986
7. - Werknemers - Rustpensioen Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke
en vrouwelijke werknemers - E.G. Art. 7 Richtlijn Raad 79 I 7 I EEG- Bepaling- Uitlegging- Prejudiciele vraagH.v.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.G.-Verdrag of van een.handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 7 van de richtlijn
van de Raad 79/7/EEG van 19 dec. 1978,
voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is
om zijn arrest te wijzen, in casu in een
zaak waar de uitlegging van het begrip
"pensioenleeftijd" aan de orde is, vraagt
het Hof, in de regel, aan het Hof van
Justitie om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen. [Art. 177 E.G.Verdrag.]
986
4 november 1996

ALLERLEI
8. - Allerlei - Overlevingspensioen Onderwijs- Universitaire instellingen Financiering - Onderwijzend personeel
- Emeritaat - Rustpensioen - Toelage

-
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- Inrustestelling - Datum - Datum
v66r 1 juli 1971.
De toelage waarvan sprake is in art. 38
wet van 27 juli 1971 op de financiering en
de controle van de universitaire instellingen en die uitsluitend wordt aangewend
voor de dienst der pensioenen van de
leden van het onderwijzend personeel van
de in genoemd artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de rustpensioenen van de leden van het onderwijzend personeel die v66r 1 juli 1971 in
ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de
aan hun rechtverkrijgenden betaalde overlevingspensioenen. (Art. 38 wet van 27
juli 1971.)
327
19 april 1996
9. - Allerlei - Overlevingspensioen Onderwijs - Universitaire instellingen Financiering - Onderwijzend personeel
- Rustpensioen- Toelage- Inrustestelling
- Datum v66r 1 juli 1971.
De toelage waarvan sprake is in art. 38
wet van 27 juli 1971 op de financiering en
de controle van de universitaire instellingen die uitsluitend wordt aangewend voor
de dienst der pensioenen van de leden van
het onderwijzend personeel van de in genoemd
artikel opgesomde instellingen, heeft betrekking op de rustpensioenen van de leden
van het onderwijzend personeel die v66r 1
juli 1971 in ruste zijn gesteld, met uitsluiting van de aan hun rechtverkrijgenden
betaalde overlevingspensioenen.
20 september 1996
780

POST
1. - Postchequerekening- Diefstal van
formulieren - Aansprakelijkheid voor de
gevolgen.
In de regel rust de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien
uit diefstal van een postcheque, op de
houder van de postrekening. (Artt. 15 en
17, 3°, Postchequewet.)
110
25 januari 1996
2. - Postchequerekening
Postcheque met waarborgkaart- Diefstal - Verzet - Betaling - Aansprakelijkheid.
Wanneer een gestolen postcheque met
de bijhorende waarborgkaart ter betaling
wordt aangeboden in de door art. 142ter, §
1, M.B. 12 jan. 1970 bepaalde voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Post
bij uitbetaling na verzet specifiek geregeld
en niet onderworpen aan de gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht.
(Art. 126, eerste lid, K.B. 12 jan. 1970.)
110
25 januari 1996

3. - Woonplaats- Aanbieding aan de
woonplaats- Begrip- Inkomstenbelastingen - Bezwaar - Beslissing van de
directeur der belastingen - Kennisgeving
aan de belastingschuldige.
Kennisgeving van de beslissing van de
directeur der belastingen nopens de door
de belastingschuldige ingediende bezwaren geschiedt in de regel door aanbieding
van de ter post aangetekende brief die de
beslissing bevat, aan de woonplaats van
de belastingschuldige of aan de door de
belastingschuldige in zijn bezwaar opgegeven woonplaats als hij nadien van woonplaats veranderd is maar die verandering
niet aan de directeur der belastingen is
medegedeeld; wanneer de aangetekende
brief aldaar we gens de afwezigheid van de
belastingschuldige niet kan worden uitgereikt, moet de postbode een bericht achterlaten waarbij de geadresseerde wordt
verzocht die brief aan het loket van het in
het bericht vermelde postkantoor af te
halen, zoniet kan de in art. 276 W.I.B.
(1964) bedoelde kennisgeving die de in
art. 280 van dat wetboek bepaalde termijn
doet ingaan, niet worden geacht te hebben
plaatsgevonden. [Artt. 276 en 280 W.I.B.
(1964).]
28juni1996
669
4. - De Post - Opgedragen diensten
- Zending van de snelpostdienst - Verlies - Aansprakelijkheid- VrijstellingGrenzen.
Buiten de speciaal in de wet bepaalde
gevallen is de Post niet aansprakelijk voor
opgedragen diensten; die vrijstelling van
aansprakelijkheid geldt zonder enig onderscheid naargelang van de aard van de aan
de Post opgedragen diensten; v66r de inwerkingtreding van het K.B. 18 okt. 1990 was
ze onder meer van toepassing op het verlies van een zending van de snelpostdienst. (Artt. 16 tot 19bis en 23 wet 26
dec. 1956.)
1206
12 december 1996
5. - De Post - Opgedragen diensten
- Zending van de snelpostdienst - Verlies, beroving, beschadiging- Aansprake·
lijkheid - K.B. 18 okt. 1990 - Werking
in de tijd.
V66r de inwerkingtreding van het K.B.
18 okt. 1990 tot wijziging van het K.B. 12
jan. 1970 houdende reglementering van
de postdienst was de Post geen enkele
vergoeding verschuldigd bij verlies, beroving of beschadiging van een zending van
de snelpostdienst. (Artt. 19bis en 23 wet
26 dec. 1956; K.B. 18 okt. 1990.)
1206
12 december 1996
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PREJUDICIEEL GESCHIL

Artt. 10 en 11 Gw. 1994 - Verenigbaarheid - Arbitragehof- Verplichting van
1. - Arbitragehof - Rechtbanken
het Hof van Cassatie - Begrip.
Verplichting tot het stellen van een preDe vordering die ertoe strekt te verkrijjudiciele vraag.
gen dat het Hof van Cassatie, dat een
Het hofvan beroep, waarvan het arrest minister en andere justitiabelen moet berechvatbaar is voor cassatieberoep, is niet ten aan het Arbitragehof een prejudiciele
ertoe gehouden hetArbitragehofte verzoe- vra~g stelt, teneinde door dat Hof te doen
ken uitspraak te doen op een vraag omtrent zeggen of de artt. 10 en 11 Gw. worden
de schending, door een wet, van de reg~.ls geschonden door de artt. 226 en 227 Sv.
die door of krachtens de Grondwet ZIJn i.v.m. de samenhang en, in zoverre laatstvastgesteld voor het bepalen van de onder- vermelde artikelen tot gevolg hebben dat
scheiden bevoegdheid van de Staat, de een beklaagde, die niet de hoedanigheid
gemeenschappen en de gewesten, meer van minister heeft, voor het Hofvan Casbepaald als het van oordeel is dat het satie uitspraak doende over de zaak zelf,
antwoord op de prejudiciele vraag niet wordt gebracht, valt niet onder toepassing
onontbeerlijk is voor zijn beslissing. (Art. van art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet en moet derhalve worden verworpen, aanArbitragehof.)
gezien, ook al zou het ontnemen van de
101 mogelijkheid om zich voor de onderzoeks24 januari 1996
2. - Arbitragehof- Verplichting van gerechten te verdedigen, en het ontnemen
van een dubbele aanleg, alsook van de
het Hof van Cassatie - Begrip.
Het Hofvan Cassatie is niet ertoe gehou- voorziening in cassatie, een ongelijkheid
den recht te doen aan het verzoek tot het en een discriminatie doen ontstaan in
stellen van een prejudiciele vraag aan het strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die
Arbitragehofwanneer die vraag geen ver- arikelen geschonden zouden zijn, niet door
bod houdt met de door eiser in zijn middel een wet, een decreet of een regel als bedoeld
aangevoerde grieven; meer bepaald is niet in art. 134 Gw., maar door art. 103 Gw.
176
12 februari 1996
ontvankelijk het verzoek tot het stellen
van een vraag aan het Arbitragehof over
5. - Arbitragehof- Verplichting van
de eventuele schending, door de wet, van het Hofvan Cassatie -Begrip.
de artt. 10 en 11 Gw., wanneer eiser als
Wanneer een cassatiemiddel waarin een
enige grief aanvoert dat niet is geant- vraag wordt opgeworpen die tot de interwoord op de voor het hof van beroep pretatiebevoegdheid van het Arbitragehof
genomen conclusie. (Art. 26 Bijzondere behoort, wordt verworpen om procedureWet Arbitragehof.)
redenen die afgeleid zijn uit normen waarop
24 januari 1996
101 de vraag die eiser aan het Arbitragehof
3. - Arbitragehof- Verplichting van wil gesteld zien, geen betrekking heeft, is
het Hof van Cassatie niet ertoe verplicht
het Hof van Cassatie - Begrip.
Wanneer in een cassatiemiddel een vraag die prejudiciele vraag te stellen aan dat
wordt opgeworpen die tot de interpretatie- hof. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere
bevoegdheid van hetArbitragehofbehoort Wet Arbitragehof.)
240
1 april 1996
en dat middel niet ontvankelijk is om
redenen die aan de cassatieprocedure eigen
6. - Wet tot verlenging van de verjazijn, is het Hof niet ertoe gehouden een ringstermijn- Artt. 10 en 11 Gw. (1994)
prejudiciele vraag te stellen aan het Ar- - Verenigbaarheid -Arbitragehof- Verbitragehof; dat is o.m. het geval wanneer plichting voor het Hof van Cassatie het middel niet ontvankelijk is, omdat het Begrip.
niet nader bepaalt waarin de schending
De vordering die ertoe strekt de strafbestaat van de regels die tot de interpretatie- rechter
een vraag te doen stellen aan het
bevoegdheid van het Arbitragehof beho- Arbitragehof
over een conflict dat zou bestaan
ren· door de vaagheid van de grief is ook
de artt. 10 en 11 Gw. en art. 25 van
het ~erzoek tot het stellen van de prejudiciele tussen
de programmawet van 24 dec. 1993 waarvraag aan hetArbitragehofniet ontvanke- bij
de vmjaringstermijnen van de. strafVorlijk. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitrage- dering
worden verlengd, valt met onder
hof.)
toepassing van art. 26 van de bijzondere
24 januari 1996
101 wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof en
4. - Minister beschuldigd- Feiten ten moet bijgevolg worden afgewezen, nu de
aangevoerde ongelijke behandeling niet
laste gelegd aan andere justitiabelen volgt uit het bepaalde van art. 25 van de
Samenhang - Artt. 226 en 227 Sv. -

-
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genoemde wet van 24 dec. 1993, maar
uitsluitend uit de datum waarop de daden
van onderzoek of van vervolging werden
verricht en uit de weerslag van dergelijke
daden op de loop van de veijaring, en nu
aldus het bekritiseerde onderscheid niet
door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing
van de strafproceswet in de tijd.
24 7
5 april 1996
7. - Cassatiemiddel- Vraag bedoeld
in artikel 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
Wanneer een middel de vraag opwerpt
omtrent de verenigbaarheid van art. 208,
§ 1, 1°, W.I.B. (1964) met de oude artt. 6 en
6bis Gw., in zoverre het de Koning machtigt te bepalen dat de derde, die schuldenaar is van een belastingschuldige, automatisch rechtstreekse schuldenaar voor het
totaalbedrag van de door die belastingschuldige verschuldigde belastingen is in
alle gevallen waarin de derde niet voldoet
aan de verplichtingen om een verklaring
te doen die hem worden opgelegd in het
kader van de tegen de belastingschuldige
ingestelde invorderingsprocedures, schort
het Hof de uitspraak op tot het Arbitragehof bij wijze van prejudiciele beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over de
vraag.
24 mei 1996
485
8. - Arbitragehof - Verplichting van
het Hof van Cassatie - Beperkingen.
Wanneer uit het antwoord van het Arbitragehof op een door de eiser tot cassatie
voorgestelde prejudiciele vraag geenszins
een middel kan worden afgeleid dat aanleiding kan zijn tot vernietiging van de
beslissing waartegen het cassatieberoep
is gericht, omdat de vraag op een verkeerde hypothese steunt, is het Hof van
Cassatie niet verplicht de vraag te
stellen. (Art. 26 Bijzondere WetArbitragehof.)
26juni 1996
646
9. - Arbitragehof- Verplichting voor
het Hof van Cassatie - Begrip.
Wanneer een cassatiemiddel een vraag
opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid
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
aan het Arbitragehof wil doen voorleggen,
is het Hof van cassatie niet verplicht die
prejudiciele vraag aan dat hof te stellen.
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
26juni 1996
650

10. - Arbitragehof- Verplichting voor
het Hof van Cassatie - Begrip.
Wanneer een cassatiemiddel een vraag
opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid
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
aan het Arbitragehof wil doen voorleggen,
is het Hof van Cassatie niet verplicht die
prejudiciele vraag aan dat hof te stellen.
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
26 juni 1996
655
11. - Arbitragehof- Verplichtingen van
het Hof van Cassatie- Grenzen- Mid del
niet ontvankelijk.
Wanneer een cassatiemiddel waarin een
vraag wordt opgeworpen die tot de interpretatiebevoegdheid van het Arbitragehofbehoort, wordt verworpen om procedureredenen die afgeleid zijn uit normen
waarop de vraag die eiser aan het Arbitragehof wil gesteld zien, geen betrekking heeft,
is het Hof van Cassatie niet ertoe verplicht die prejudiciele vraag te stellen aan
dat hof. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
687
6 augustus 1996
12. - Arbitragehof- Prejudiciele vraag
- Verplichting voor het Hof van Cassatie
- Niet ontvankelijk middel.
Indien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de schending door de
wet van de artt. 10 en 11 Gw., is het Hof
van Cassatie niet gehouden aan hetArbitragehof een prejudiciele vraag te stellen wanneer het middel, om redenen die aan de
cassatieprocedure eigen zijn, niet ontvankelijk is. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
10 september 1996
727
13. - Arbitragehof - Cassatiemiddel
-Grief- Schending van de artikelen 10,
11 en 24 Gw. 1994 (artikelen 6, 6bis en 17
Gw. 1831)- Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag betreffende scherrding, onder meer door een wet, van de
artt. 6, 6bis en 17 Gw. 1831 is opgeworpen, moet het Hof van Cassatie, in de
regel, hetArbitragehofverzoeken over die
vraag uitspraak te doen. (Artt. 6, 6bis en
17 Gw. 1831; artt. 10, 11 en 24 Gw. 1994;
art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
20 september 1996
780

-15714. - Arbitragehof-Prejudiciele vraag
- Verplichting voor het Hof van Cassatie
- Grenzen - Eindbeslissing- Cassatieberoep- Niet-ontvankelijkheid- Gelijkheid - Discriminatieverbod.
De vraag of "de artikelen 416 en 5S9
van het Wetboek van StrafVordering de
regels (schenden) die zijn vastgesteld
bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in zoverre zij de verdachte die een kwestie
opwerpt - andere dan een exceptie van
onbevoegdheid- die van aard is om daadwerkelijk een einde te maken aan de strafvordering, en die door de kamer van
inbeschuldigingstelling wordt afgewezen, niet toelaten om na deze beslissing
van de Kamer van Inbeschuldigingstelling binnen 15 dagen een voorziening
in cassatie aan te tekenen, terwijl de
verdachte die een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen die door de Kamer
van Inbeschuldigingstelling werd afgewezen, wei binnen de 15 dagen na het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie kan
aantekenen" is geen vraag die een onderscheid betreft tussen personen ofpartijen,
zoals verdachten, burgerlijke partijen en
openbaar ministerie, die zich in een
zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel
tussen personen in dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten, die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder
onderscheid voor alle partijen gelden en
dus geen vraag die onder toepassing valt
van artikel26 van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op hetArbitragehof, zodat ze
door het Hof niet dient te worden gesteld.
(Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art. 26, § 1, so, en
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof; art. 416
Sw.)
5 november 1996
1001
15. - Arbitragehof- Prejudiciele vraag
- Verplichting voor het Hof van Cassatie
- Grenzen - Eindbeslissing- Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
De voorgestelde aan hetArbitragehofte
stellen vraag die geen onderscheid betreft
tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand
bevinden, maar wel tussen personen in
dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten,
die zich in een verschillende rechtstoestand bevinden die zonder onderscheid
voor alle partijen gelden, valt niet onder
toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en dient derhalve door het Hof niet te
worden gesteld. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994;

art. 26, § 1, so, en § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof; art. 416 Sv.)
1001
5 november 1996
16. - Arbitragehof- Prejudiciele vraag
- Verplichting van het Hof van Cassatie
- Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep -Niet-ontvankelijkheid- Gevolg.
Als het cassatieberoep niet ontvankelijk
wordt verklaard met toepassing van artikel416 Sv., welke norm niet het voorwerp
uitmaakt van het in een middel geformuleerd verzoek tothet stellen van een prejudiciele
vraag aan het Arbitragehof, is het Hofer
niet toe gehouden de vraag te stellen.
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
1009
5 november 1996

R
RAAD VAN STATE
I. - Administratiefkart geding- Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte
ofreglement van een administratieve overheid - Bevoegdheid - Grenzen.
De aan de Raad van State toegekende
bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement
van een administratieve overheid houdt
geen beperking in van de bevoegdheid van
de voorzitter in kort geding om uitspraak
te doen bij voorraad betreffende subjectieve burgerlijke rechten. [Art. 144 Gw.
(oud 92); art 17, § 1, Wet Raad van State.]
S59
25 april 1996
2. - Afdeling administratie - Bevoegdheid - Handeling van een bestuurlijke
overheid- Verzoek tot nietigverklaringNietigverklaring - Weerslag op subjectieve rechten- Beoordeling t.a. v. de bevoegdheid.
De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens art. 14 Wet Raad van State, een
handeling van een bestuurlijke overheid
nietig te verklaren wegens overtreding
van hetzij substantiele, hetzij op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht wordt
bepaald door het werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het verzoek tot
nietigverklaring; de omstandigheid dat de
nietigverklaring van de aangevochten handeling een beperking van een subjectief
recht tot gevolg kan hebben, doet aan die
bevoegdheid geen afbreuk.
8 november 1996
1021

-
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RECHTBANKEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Sociale zaken (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Zaak gedurende meer
dan zes maanden in beraad gehouden Onttrekking van de zaak aan de rechter Verwijzing.
Wanneer een rechter meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij
in beraad had genomen, kan het Hof,
zonder de in art. 656 Ger. W. bedoelde
mededeling te bevelen, de zaak aan die
rechter onttrekken en ze naar hetzelfde
gerecht, anders samengesteld, of naar een
ander gerecht verwijzen. (Artt. 648, 4 o,
652 tot 655 en 658 Ger.W.)
5 januari 1996
19
2. - Algemeen - Bevoegdheden van
de rechter - Wet - Grondwettigheid Toetsing.
De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd
om de wetten aan de Grondwet te toetsen.
(Art. 107 Gw. 1831; 159 Gw. 1994.)
101
24 januari 1996
3. - Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.
De wetten waarvan toepassing wordt
gevraagd, worden in de regel uitgelegd
door de rechter en niet door het Arbitragehof; aldus staat het aan het Hof van
Cassatie en niet aan het Arbitragehof te
beslissen of de gee. Ziekenhuiswet 7 aug.
1987 een organieke wet is die o.a. hun
financiering regelt. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
101
24 januari 1996
4. - Algemeen - Bevoegdheden van
de rechter - Handeling van de Uitvoerende Macht - Toetsing - Grenzen Opportuniteit.
Het staat niet aan de hoven en de
rechtbanken om in de plaats van de Uitvoerende Macht te treden ter beoordeling
van opportuniteit van een maatregel die
tot de bevoegdheid van laatstgenoemde
macht behoort. (Art. 107 Gw. 1831; art.
159 Gw. 1994.)
101
24 januari 1996

5. - Algemeen - Uitspraak bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking - Hof van Cassatie - Arrest Rechtsleer van dat arrest - Feitenrechter
- Beslissing die dat arrest aanvoert Eigen overtuiging.
De feitenrechter die tot staving van zijn
beslissing een arrest van het Hof van
Cassatie aanvoert, kent aan dat arrest,
met schending van art. 6 Ger.W., niet het
karakter toe van een algemene en als
regel geldende beschikking, wanneer uit
de redenen van het aangenomen vonnis
blijkt dat hij zich uit eigen overtuiging bij
de rechtsleer van dat arrest aansluit. (Artt.
6, 1110 en 1120 Ger.W.)
822
30 september 1996

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Verplichting van de rechter uitspraak te
doen over alle punten van de vordering Voorbehoud gevraagd- Akteverlening van
dit voorbehoud.
Wanneer de vraag om voorbehoud te
verlenen blijkt uit een voor de rechter
regelmatig genomen conclusie en de rechter overweegt dat hij rekening houdt met
alle elementen, ook met die welke eiser in
deze conclusie vermeldt, is hij niet verplicht bovendien uitdrukkelijk akte van
dit voorbehoud te verlenen. (Impliciet.)
(Art. 1138, 3°, Ger.W.)
6 juni 1996
560

7. - Burgerlijke zaken- AlgemeenUitspraak bij wege van algemene en als
regel geldende beschikking - Uitlegging
wetsbepaling.
De rechter die een uitlegging geeft van
een wetsbepaling en die bepaling toepast
op het concrete geval, doet hierdoor geen
uitspraak bij wege van algemene en als
regel geldende beschikking. (Art. 6 Ger.W.)
13juni 1996
583
8. - Burgerlijke zaken - Algemeen Behandeling en berechting van de
vordering - Als op tegenspraak - Artikel
751 Ger.W.- Toepasselijkheid- Betwisting - Laattijdige conclusie - Geldigheid.
De conclusie die de toepasselijkheid van
artikel 751 Ger. W. betwist, mag niet ambtshalve uit het debat worden geweerd, ook
al wordt zij na het verstrijken van de
termijn neergelegd.
4 oktober 1996
869
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SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)

9. - Burgerlijke zaken - Sociale zaken
(bijzondere regels) - Geschil inzake recht
op werkloosheidsuitkeringen - Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Wettigheidscontrole - Gevolg.
De rechter dient bij de beoordeling van
de "geschillen" betreffende het recht op
werkloosheidsuitkeringen, onder eerbiediging van de rechten van de verdediging,
op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder het voorwerp noch
de oorzaak van de vordering te wijzigen,
de rechtsregels toe te passen op grond
waarvan hij op de vordering zal ingaan of
ze zal afwijzen. (Art. 7, § 11, Besluitwet
van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; art. 580,
2°, Ger.W.)
15 januari 1996
49

10. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken
(bijzondere regels) - Collectieve arbeidsovereenkomst- KB. tot algemeen verbindendverklaring - Toepassing - Arbeidsvoorwaarden- Beroepsbekwaamheid werknemer - Alleenbeoordelingsrecht werkgever - Betwisting - Bevoegdheid van de
rechter.
De arbeidsgerechten zijn bevoegd om,
op vordering van de werknemer, de wettigheid te toetsen van het beoordelingsrecht van de werkgever zoals dat is vastgelegd
bij art. 11 van de in het paritair comite
voor het bouwbedrijf gesloten en bij K.B. 3
april 1981 algemeen verbindend verklaarde C.A.O. betreffende de arbeidsvoorwaarden toepasselijk in de ondernemingen
die onder dat comite ressorteren. (Art.
578, 1° en 3°, Ger.W; art. 11 C.A.O. 30 juni
1980; K.B. 3 april1981, P.C. nr. 124 Bouwbedrijf betreffende de arbeidsvoorwaarden.)
318
15 april 1996

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

11. - Strafzaken- Algemeen- Redelijke termijn - Beraadslaging - Duur.
Nu art. 6.1 E.V.R.M. naast celeriteit van
de rechtspleging ook het algemeen rechtsbeginsel van goede rechtsbedeling omvat,
dient bij het beoordelen van de duurtijd
van een beraadslaging rekening gehouden
te worden met de complexiteit van de
zaak, inzonderheid van de te beoordelen
feiten en omstandigheden en van de debatten.
30
9 januari 1996

12. - Strafzaken - Algemeen - Verschijnen van de beklaagde.
Onder verschijnen van de beklaagde
wordt verstaan het zich aanbieden ten
einde de telastlegging tegen te spreken of
uitleg te geven over de feiten die tot de
vervolging aanleiding gaven. (Art. 185,
§ 2, tweede lid, Sv.)
11 juni 1996
576
STRAFVORDERING

13. - Strafzaken- StrafvorderingPaging tot invoer van verdovende middelen - In het Rijk gepleegde daden van
deelneming- Bevoegdheid van de Belgische
strafrechter.
Overeenkomstig de bepalingen van de
Belgische wetten worden gestraft de uitwendige daden die een begin van
uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf in het buitenland uitmaken en de
hierbij horende daden van deelneming,
die op het grondgebied van het Rijk
worden gepleegd en die tengevolge van
een omstandigheid onafhankelijk van de
wil van de daders worden gestaakt of
hun uitwerking hebben gemist. (Art. 3
Sw.)
16 januari 1996
69
14. - Strafzaken- StrafvorderingAanhangigmaking van de zaak bij de rechter- Aanhangigmaking- Begrip.
De aanhangigmaking van de zaak bij de
rechter wordt bepaald door de feiten die in
de tenlastelegging zijn bedoeld en niet
door de kwalificatie die eraan is gegeven
door de vervolgende partij; het vonnisgerecht onderzoekt in feite de draagwijdte
van de akte van aanhangigmaking. (Artt.
145 en 182 Sv.)
5juni 1996
547
15. - Strafzaken - Strafvordering Verzet - Onderzoek - Tijdstip.
De rechter vermag de ontvankelijkheid
en de gegrondheid van het verzet te onderzoeken op de eerste of op een latere terechtzitting en erover door eenzelfde beslissing
uitspraak te doen; het voorschrift van
artikel 208 Sv. naar luid waarvan het
verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende terechtzitting na het verstrijken van een termijn
van vijftien dagen, of van drie dagen indien
de opposant zich in hechtenis bevindt,
doet hieraan geen afbreuk.
18 juni 1996
611
16. - Strafzaken- StrafvorderingUitoefening- Gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke overtredingen - Samenloop -

-
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Samenhang - Openbaar ministerie Aanwijzing door de procureur-generaalOptreden - Rechterlijke controle.
Ret staat slechts de procureur-generaal
de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel 155, tweede lid, Ger.W. de
strafvordering uitoefent; deze aanwijzing
blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie; het
komt de rechter niet toe deze aanwijzing
te onderzoeken.
8 oktober 1996
885
17. - Strafzaken - Strafvordering Vonnisgerecht - Bevoegdheid - Stukken
en gegevens waarmee de rechter geen rekening houdt.
Tot bewijs van het tegendeel wordt de
rechter vermoed onbevooroordeeld te oordelen; het behoort tot het wezen van het
rechtspreken in strafzaken eventueel te
oordelen dat bepaalde stukken die de rechter heeft ingezien, uit de debatten worden
geweerd, of dat met bepaalde gegevens
geen rekening wordt gehouden. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
1186
10 december 1996
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

18. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Accessorium van de strafvordering.
Voor de strafrechter staat de civielrechtelijke vordering niet los van de strafvordering, maar is er een accessorium van.
(Art. 4 V.T.Sv.)
4 juni 1996
535
19. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheden van de rechter
- Aan zijn beoordeling overgelegde feiten.
De rechter kan de door de partijen voorgedragen middelen ambtshalve aanvullen
met een regelmatig in de debatten gebracht
stuk waarvan eiser en zijn raadsman
gebruik maken; door uit dat stuk het
bestaan van een feitelijk gegeven af te
leiden, ofschoon geen van de partijen dat
heeft gedaan, miskent de rechter noch het
beginsel van de rechtspleging op tegenspraak, noch het algemeen beginsel van
het recht van de verdediging. (Art. 1138,
2°, Ger.W.)
23 oktober 1996
960

TUCHTZAKEN
20. - Tuchtzaken - Advocaat - Uitspraak- Afwezigheid van vaste datum Geen oproeping - Gevolg.
De omstandigheid dat de tuchtraad van
beroep van de Orde van Advocaten bij het

sluiten van het debat geen vaste datum
heeft bepaald voor de uitspraak en de
advocaat evenmin heeft opgeroepen om de
uitspraak bij te wonen, heeft niet tot gevolg
dat die uitspraak nietig wordt nu zij de
advocaat niet belette de uitspraak met
gesloten deuren te vragen.
75
18 januari 1996
21. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren- Tuchtrechtelijke vordering- Geldende wetsbepalingen- Door partij betwiste
geldigheid- Beslissing van de rechter.
Ret recht op een eerlijk proces wordt
niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende wetsbepalingen,
ook al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt betwist.
1031
8 november 1996

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Art. 3
Art. 5
Art. 5.1
Art. 5.2
Art. 5.4
Art. 6
Art. 6.1
Art. 6.2
Art. 6.3
Art. 7
Art. 13
Art. 14
Allerlei
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
ART. 3
1. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 3 - Tuchtzaken - Instituut der
Accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep - Sanctie - Evenredigheid- Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing
door het Hof.
De rechter bepaalt, binnen de bij de wet
en het E.V.R.M. gestelde perken, in feite
en derhalve onaantastbaar de sanctie die
hij in verhouding acht met de zwaarte van
de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof
vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de
bestreden beslissing niet blijkt dat de commissie van beroep van het lnstituut der
Accountants heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E.V.R.M. (Artt. 90 t.e.m. 93

-
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instelling - Procedure - Beschikking Termijn - 24 uur - Geen sanctie Gevolg.
Noch artikel5.1.e E.V.R.M. noch artikel
2. - Verdrag Rechten van de Mens 9.1 I.V.B.P.R. worden geschonden door het
Art. 3 - Gehospitaliseerde gedetineerde- feit dat de beslissing van de vrederechter
Gebruik van handboeien of voetkluisters betreffende de persoon van de geestes·
- Voorwaarden.
zieke na het verstrijken van de termijn
Het gebruik van dwangtuigen, zoals hand- van 24 uur bepaald bij artt. 7, § 2, en 13
boeien of voetkluisters, is geen normale van de wet van 26 juni 1990 werd genoveiligheidsmaatregel t.a.v. een gehospita- men, nu de internrechtelijke bepalingen
liseerde gedetineerde, maar een uitzon- geen sanctie verbinden aan de overschrijderingsmaatregel die slechts onder de dingvan bedoelde termijn. (Art. 860, derde
strikte, in art. 107, K.B. houdende alge- lid, Ger.W.)
meen reglement van de strafinrichtingen,
13juni1996
584
opgesomde voorwaarden kan worden toe5. - Verdrag Rechten van de Mens gepast.
21 november 1996
1069 Art. 5 -Art. 5.1-Art. 5.1.c- Vrijheidsberoving- Voorwaarden - Wettelijke weg
-Begrip.
ART. 5
Art. 5.1.c E.V.R.M. staat de vrijheidsberoving, langs wettelijke weg, toe indien de
3. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 5- Voorlopige hechtenis -Hand- betrokkene "op rechtmatige wijze is gearhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig resteerd of gevangen gehouden ten einde
dossier - Geen voeging van bepaalde voor de bevoegde rechterlijke instantie te
worden geleid, wanneer redelijke termen
processen-verbaal.
Een verdachte, wiens voorlopige hech- aanwezig zijn om te vermoeden dat hij een
tenis door de kamer van inbeschuldi- strafbaar feit heeft begaan of indien er
gingstelling is gehandhaafd, kan noch de redelijke gronden zijn om aan te nemen
schending van art. 5 E.V.R.M., noch de dat het noodzakelijk is hem te beletten
schending van zijn recht van verdediging een strafbaar feit te begaan ofte ontvluchof van het beginsel van de rechtspleging ten nadat hij dit heeft begaan"; het arrest
op tegenspraak afleiden uit het feit dat waarbij de voorlopige hechtenis van een
vijf processen-verbaal ontbreken in het verdachte wordt gehandhaafd, is regelmater inzage van de verdachte en diens raads- tig met redenen omkleed, als het overeenlieden gelegde dossier wanneer, enerzijds, komstig de vereisten van de nationale wet
uit de regelmatig opgemaakte en niet van melding maakt van de feitelijke omstanvalsheid betichte inventaris van het dos- digheden van de zaak en van die welke
sier blijkt dat drie van die processen- eigen zijn aan de persoonlijkheid van die
verbaal in het dossier zaten ten tijde van verdachte. (Art. 5.1.c E.V.R.M.; art. 16, §
de verschijning van de verdachte voor de 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
2 oktober 1996
839
raadkamer, en wanneer, anderzijds, de
raadslieden van die verdachte van de twee Art. 5.2
overige processen-verbaal inzage hebben
6. - Verdrag Rechten van de Mens gekregen ten tijde van hun verschijning
voor de kamer van inbeschuldiging- Art. 5 - Art. 5.2 - Toepassingsgestelling, en, ten slotte, de raadslieden elke bied.
Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op
verdaging van de zaak naar een latere
de arrestatie en niet op de latere beslisdatum met het oog op de vervollediging
van het dossier hebben geweigerd. (Art. 5 singen tot handhaving van de voorlopige
E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30 Wet hechtenis.
325
17 april 1996
Voorlopige Hechtenis; art. 423 Sv.; art.
124 K.B. 28 dec. 1950.)
Art. 5.4
841
2 oktober 1996
7. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel5 -Artikel5.4- Voorlopige hechArt. 5.1
tenis -Douane en accijnzen- Voorlopige
invrijheidstelling- Onderzoek van de wet4. - Verdrag Rechten van de Mens tigheid van de aanhouding.
Artikel 5 - Artikel 5.1 - Artikel 5.1.e De raadkamer en in hoger beroep de
Rechtmatige gevangenhouding- Geesteszieken - Nationale wetgeving - Vrede- kamervan inbeschuldigingstelling die inzake
rechter - Geesteszieken - Verder verblijf douane en accijnzen bij toepassing van
wet 21 februari 1985 tot hervorming van
het bedrijfsrevisoraat.)
8 november 1996
1032

-162art. 114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten
overeenkomstig art. 5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.
30 juli 1996
686
ART. 6
8. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6- Toepassingsgebied- Onderzoeksgerecht - Voorlopige hechtenis.
Art. 6 E.V.R.M. is in beginsel niet van
toepassing op het recht van verdediging
voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.
(Art 6 E.V.R.M.)
2 oktober 1996
841
Art. 6.1
9. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Beraadslaging - Duur.
Nu art. 6.1 E.V.R.M. naast celeriteit van
de rechtspleging ook het algemeen rechtsbeginsel van goede rechtsbedeling omvat,
dient bij het beoordelen van de duurtijd
van een beraadslaging rekening gehouden
te worden met de complexiteit van de
zaak, inzonderheid van de te beoordelen feiten en omstandigheden en van de debatten.
30
9 januari 1996
10. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onderzoeksgerecht - Buitenvervolgingstelling.
Art. 6.1 E.V.R.M. regelt de uitoefening
van het recht van verdediging voor het
onderzoeksgerecht niet, wanneer dat verklaart dat er geen grond tot vervolging
bestaat. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
17 januari 1996
71
11. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Voorlopige hechtenis
- Voorlopige invrijheidstelling.
De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.
zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
99
23 januari 1996
12. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1- Strafzaken- Strafvordering - Voorbereiding van de vordering - Voorbereiding van de verdediging
- Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging- Eerlijk proces Beg rip.
De omstandigheid alleen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn
vordering meer tijd zou hebben gehad dan
de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdedi-

ging, ontneemt de beklaagde niet de waarborg
op een eerlijk proces. (Art. 6.1 en 6.3, b,
E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3, b, I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
13. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging ter zitting Correctionele rechtbank - Uiteenzetting
van het 0. M. -Recht van de beklaagde op
een eerlijk proces - Begrip.
De omstandigheid dat het O.M. de in
art. 190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een
tendentieuze manier zou hebben voorgedragen, doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid
der partijen en berooft de beschuldigde
alsook de beklaagden niet van een eerlijk
proces, aangezien zij de gehele duur van
de debatten de mogelijkheid hebben gehad
de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen interpretatie ervan voor te
dragen en hun verweermiddelen toe te
lichten.
195
14 februari 1996
14. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn Beraad - Duur.
Ret redelijk karakter van een termijn
moet worden beoordeeld op grond van de
concrete omstandigheden van de zaak,
waaronder de complexiteit hiervan; derhalve geeft de duur van een beraad op
zichzelf geen aanwijzing van overschrijding van deze termijn.
12 maart 1996
222
15. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Recht
om enkel op grand van een beslissing
van een onderzoeksgerecht gedagvaard te
worden voor een vonnisgerecht - Recht
op rechtspraak in twee instanties Beg rip.
Noch het recht van verdediging noch
art. 6 E.V.R.M. waarborgen het recht van
een persoon om enkel op grond van een
beslissing van een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een vormisgerecht,
ofhet recht op rechtspraak in twee instanties.
24 7
5 april 1996
16. - Verdrag rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Schorsing van de zitting - Ontmoeting tussen
de deskundige en het openbaar ministerie
- Eerlijk Proces - Begrip.
Alleen uit de omstandigheid dat er een
louter hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en openbaar ministerie is geweest
tijdens de schorsing van de zitting, kan
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niet worden afgeleid dat afbreuk is gedaan aan het eerlijk karakter van het
proces.
247
5 april1996
17. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6- Art. 6.1 - Strafzaken - Verrichtingen tijdens deskundigenonderzoek Toe passel ijkheid.
De waarborgen, bedoeld in art. 6 E.V.R.M.,
moeten worden nageleefd tijdens het deskundigenonderzoek.
247
5 april1996
18. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn Beoordeling rekening houdend met de concrete omstandigheden - Jngewikkeldheid
van de zaak - Vertraging in het onderzoek
en in de vervolging.
Bij de beoordeling van de redelijke termijn waarbinnen over een zaak moet worden geoordeeld, dient rekening te worden
gehouden met de concrete omstandigheden ervan en inzonderheid met haar complexiteit en de eventuele vertraging bij
het voeren van het onderzoek en het uitoefenen van de vervolgingen; onder de
verschillende elementen die de complexiteit van de zaak bepalen, kunnen onder
meer in aanmerking worden genomen de
vele verhoren en opdrachten die wegens
de aard van de feiten noodzakelijk zijn, de
noodzaak van een deskundigenonderzoek
dat duizenden stukken moet nagaan en
ontleden, de verstrengeling van de feiten
waardoor de verklaringen van de talrijke
betrokken personen moeten worden nagetrokken en de confrontatie van de verkregen gegevens, de eigenheden van de procedure
wegens de aanwijzingen van misdrijf ten
laste van personen die ministeriele of parlementaire functies uitoefenen en de mogelijke samenhang tussen de aan de verschillende beklaagden verweten feiten
zodat het lot van een ieder, wat de regeling van de procedure betreft, niet kan
worden losgekoppeld van dat van de anderen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
247
5 april1996
19. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.1 - Minister hoofddader
- Beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de minister niet te
beschuldigen - Beklaagde vervolgd wegens
deelneming aan hetzelfde feit - Eerlijk
proces.
Aileen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde
als mededader wordt vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers buiten vervolging is

gesteld en niet voor het Hof van Cassatie
is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat
die beklaagde zijn recht op een eerlijk
proces verloren heeft. (Art. 103 Gw. 1994;
art.6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
5 april1996
247
20. - Verdrag Rechten van de Mens
-Art. 6 - Art. 6.1 - Benadeelde Gerechtelijk onderzoek - Beslissing van
b uitenvervolgingstelling- Heropening van
het onderzoek wegens nieuwe bezwaren Burgerlijke-partijstelling - Afwijzing.
De rechter die aan de benadeelde het
recht ontzegt om door burgerlijkepartijstelling het onderzoek te doen heropenen wegens nieuwe bezwaren, miskent
diens recht op een eerlijk proces niet.
(Artt. 246, 24 7 en 248 Sv.)
25 april 1996
339
21. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Onderzoeksgerechten
- Beschikking van buitenvervolgingstelling- Verzet van de burgerlijke partij
- Burgerlijke partij in het ongelijk gesteld
- Veroordeling tot schadevergoeding.
De veroordeling tot schadevergoeding
jegens de verdachte van een burgerlijke
partij, die op haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het
ongelijk wordt gesteld, doet geen afbreuk
aan het vereiste van het eerlijk proces en
houdt geen schending in van de artikelen
6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.
381
30 april 1996
22. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie Openbaar ministerie - Politie.
Ret recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft geen
betrekking op het openbaar ministerie of
op de politie. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
7 mei 1996
416
23. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6- Artikel 6.1 - Onpartijdigheid
- Hof van assisen - Meningsuiting van
de voorzitter.
De discretionaire macht waarover de
voorzitter van het hof van assisen krachtens art. 258 Sv. beschikt, geeft hem niet
het recht om o.m. in een aan de juryleden
overhandigd stuk zijn mening te kennen
te geven over de aan de beschuldigden
verweten feiten en aldus artt. 6.1 en 6.2
E.V.R.M. te schenden dat de onpartijdigheid van de hoven en rechtbanken en het
vermoeden van onschuld waarborgt.
8 mei 1996 '
423

.
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24. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Provinciale raad
van de Orde van Geneesheren - Recht op
een onpartijdige rechterlijke instantie Draagwijdte.
Uit de omstandigheid dat de geneesheer, die het bureau voorzat dat de zaak
in onderzoek heeft gesteld, zelf een aantal
onderzoeksdaden heeft verricht en vervolgens de vergadering heeft voorgezeten waarbij beslist werd de betrokken geneesheer
voor de raad te vervolgen en zelf deelnam
aan de behandeling van de zaak, valt af te
leiden dat de beslissing van de provincials
raad gewezen is met schending van artikel6.1 van het E.V.R.M.(Art. 6.1 E.V.R.M.)
9 mei 1996
426
25. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Hof van assisen
- Samenstelling van het hof- Assessoren- Aanwijzing- Andere dan de "oudstbenoemde" rechters - Eerlijk proces.
Uit de enkele omstandigheid dat de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg van de zetel waar de assisen worden gehouden niet de oudstbenoemde magistraten in zijn rechtbank als assessoren bij
het hof van assisen heeft aangewezen,
kan niet worden afgeleid dat de beschuldigde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 121,
eerste lid, Ger.W.)
15 mei 1996
459
26. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen Behandeling ter zitting - Vraag aan de
jury - Verzwarende omstandigheid Omstandigheid blijkt uit de debatten.
Geen schendingvan de in art. 6.1 E.V.R.M.
vervatte regels kan hieruit worden afgeleid dat de voorzitter van het hof van
assis en aan de jury een vraag he eft gesteld
over een verzwarende omstandigheid betreffende een misdaad waarvan dat hof van
assisen diende kennis te nemen, wanneer
die omstandigheid uit de debatten blijkt.
(Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 338 Sv.)
459
15 mei 1996
27. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn Toepassingsgebied.
In zoverre zij bepalen dat eenieder recht
heeft op de behandeling van zijn zaak
binnen een redelijke termijn, zijn artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c I.V.B.P.R. toepasselijk op de vonnisgerechten en niet op
het Hof wanneer dit het rechtsgebied regelt,
wat geen uitspraak inhoudt over de gegrondheid van een strafvordering.
4juni 1996
544

28. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Eerlijke behandeling
van de zaak - Rechterlijk gewijsde Strafzaken - Gezag van gewijsde - Gelding ten opzichte van derden.
Het bij art. 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde
recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak brengt mee dat het
gezag van het strafrechterlijk gewijsde
aan derden, die geen partij waren in het
strafproces, slechts kan worden tegengeworpen behoudens tegenbewijs.
589
14 juni 1996
29. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Eerlijk proces Verzet - Onderzoek - Tijdstip.
Door de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet van de beklaagde op
de eerste of op een latere terechtzitting te
onderzoeken en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen, doet de rechter
geen afbreuk aan de eisen van een eerlijk
proces. (Artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.)
18 juni 1996
611
30. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Beslissing bij verstek - Beoordeling door de rechter op verzet.
De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om te oordelen ofhet verstekarrest binnen een redelijke
termijn werd gewezen. (Art. 6.1 Verdrag
Rechten van de Mens.)
683
23 juli 1996
31. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6- Art. 6.1- Strafzaak- Deskundigenonderzoek - Onpartijdigheid.
Het staat de strafrechter, en niet het
Hof van Cassatie, om de uitleg en bewijswaarde van het verslag van een deskundige, en de onpartijdigheid van zijn bevindingen en advies te beoordelen, hierin
begrepen het geschreven verslag dat de
deskundige op de terechtzitting onder eed
bevestigt en het geheel van zijn verklaringen ter terechtzitting.
697
3 september 1996
32. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6- Art. 6.1 - Strafzaak- Video film
van de wedersamenstelling - Vertoning
van die film ter terechtzitting - Gevolg.
Geen schending van art. 6.1 E.V.R.M.
kan worden afgeleid uit het feit dat een
van de wedersamenstelling gemaakte videofilm, die deel uitmaakt van de processtukken, aan het hof van assisen werd
vertoond, des te meer uit het procesverbaal van de terechtzittingen niet blijkt
dat de beschuldigde met betrekking tot de
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vertoning van de film aanmerkingen zou
hebben gedaan.
3 september 1996
697
33. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.1 - Strafzaak - Deskundigenonderzoek - Onpartijdigheid.
De omstandigheid dat een deskundige
bevindingen doet, een advies uitbrengt of
ter terechtzitting verklaringen aflegt die
de beschuldigde ofbeklaagde nadelig acht,
doet geen afbreuk aan zijn onpartijdigheid als deskundige.
697
3 september 1996
34. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.1 - Toepassingsgebied
- Onderzoeksgerecht - Voorlopige hechtenis.
Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van
toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige
hechtenis. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
2 oktober 1996
839
35. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Socialezekerheidsrecht - Draagwijdte - Gevolg.
Ten aanzien van een rechterlijke procedure waarbij de R.S.Z. wordt veroordeeld
tot terugbetaling van onverschuldigde bijdragen aan een particulier is er geen
sprake van burgerlijke rechten en verplichtingen en vindt artikel 6.1 E.V.R.M.
geen toepassing. (Art. 6.1 Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden.)
872
7 oktober 1996
36. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel6 -Artikel6.1- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Verzoek om
opschorting - Weigering.
Noch een schending van artikel 6.1
E.V.R.M., dat het recht op een eerlijk
proces waarborgt, noch een miskenning
van het recht van verdediging kunnen
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren niet is ingegaan op het
verzoek tot opschorting, dat was ingediend door een geneesheer die het koninklijk besl uit, waarop de tegen hem ingestelde
tuchtvordering is gegrond, van valsheid
had beticht en zich op grond van die
betichting van valsheid burgerlijke partij
had gesteld bij een onderzoeksrechter. (Art.
6.1 E.VR.M.)
17 oktober 1996
935
37. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces -

Orde van Geneesheren - Tuchtrechtelijke vordering - Geldende wetsbepalingen - Door partij betwiste geldigheid.
Ret recht op een eerlijk proces wordt
niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende wetsbepalingen,
ook al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt betwist.
8 november 1996
1031
38. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Douane en accijnzen - Bevoegd
orgaan- Terechtzitting- AfwezigheidInstemming van de beklaagde- Gevolg.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de redelijke termijn niet is overschreden doordat de beklaagde, aan wie
het niet staat te beslissen ofhij wel ofniet
instemt met hem opgedrongen herhaalde
uitstellen wegens een niet gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te wijten is, of
van haar advocaat, bij de feitenrechter
niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
26 november 1996
1099
Art. 6.2
39. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 -Art. 6.2 - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging ter zitting Correctionele rechtbank - Uiteenzetting
van het O.M. -Recht van de beklaagde op
het vermoeden van onschuld - Begrip.
De omstandigheid dat het O.M. de in
art. 190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een
tendentieuze marrier zou hebben voorgedragen, doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid
der partijen en berooft de beschuldigde
alsook de beklaa.gden niet van een eerlijk
proces, aangezien zij de gehele duur van
de debatten de mogelijkheid hebben gehad
de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen interpretatie ervan voor te
dragen en hun verweermiddelen toe te
lichten.
195
14 februari 1996
40. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.2 - Hof van assisen
- Behandeling ter zitting - Vragen aan
de jury - Reele of objectieve verzwarende
omstandigheden - Verschillende beschuldigden - Verzoek van een beschuldigde Weigering van de voorzitter - Gevolg.
Geen schending van art. 6.2 E.V.R.M.,
waarin het vermoeden van onschuld is
vastgelegd, kan worden afgeleid uit de

-166weigering van de voorzitter van het hof deeld. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.;
van assisen om de vraag i.v.m. de reiHe of art. 6.2 E.V.R.M.)
objectieve verzwarende omstandigheden
25juni1996
644
afzonderlijk te stellen voor ieder van de
44.
Verdrag
Rechten
van
de
Mens
beschuldigden. (Art. 6.2 E.V.R.M., artt. Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
337 en 338 Sv.)
17 april 1996
322 onschuld - Hof van assisen - Behandeling ter zitting - Discretionaire macht
41. - Verdrag Rechten van de Mens- van de voorzitter - Aan de jury overhanArtikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van digd antwerp van vragen.
onschuld - Hof van assisen - MeningsUit de enkele omstandigheid dat de
uiting van de voorzitter.
voorzitter van het hof van assisen, krachDe discretionaire macht waarover de tens de hem door art. 268 Sv. toegekende
voorzitter van het hof van assisen krach- bevoegdheden, bij ontstentenis van verzet
tens art. 258 Sv. beschikt, geeft hem niet of van opmerkingen van de beschuldigde
het recht om o.m. in een aan de juryleden of zijn raadsman, aan de juryleden een
overhandigd stuk zijn mening te kennen ontwerp van vragen heeft overhandigd
te geven over de aan de beschuldigden v66r de sluiting van de debatten, valt geen
verweten feiten en aldus artt. 6.1 en 6.2 schending afte leiden van art. 6 E.V.R.M.
E.V.R.M. te schenden dat de onpartijdig- [Artt. 6, 6.2 E.V.R.M.; art. 268 Sv.]
30 juli 1996
685
heid van de hoven en rechtbanken en het
vermoeden van onschuld waarborgt.
45. - Verdrag Rechten van de Mens 8 mei 1996
423 Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis
- Handhaving - Voorwaardelijke vrij42. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 ...,.--- Artikel 6.2 - Vermoeden van heid - Onderzoeksgerecht - Aanwijzinonschuld - Verzet - Onderzoek - Tijd- gen van schuld - Bewijzen van schuld Vermoeden van onschuld.
stip - Gevolg.
Het vermoeden van onschuld, dat is
De rechter miskent het vermoeden van neergelegd in art. 6.2 E.V.R.M., wordt niet
onschuld van een beklaagde niet in zoverre miskend door het arrest van de kamer van
hij beslist dat hij op een latere terechtzit- inbeschuldigingstelling dat uitspraak moet
ting bij eenzelfde beslissing de ontvanke- doen over de voorwaardelijke invrijheidlijkheid en de gegrondheid van het verzet stelling van een verdachte en dat, alvozal beoordelen en spreekt zich, door deze rens de gegevens te vermelden waarop het
beslissing alleen, niet over de schuld van steunt om te beslissen dat die verdachte
de beklaagde uit. (Art. 6.2 E.V.R.M. en zich in het geval bevindt waarin zijn voor14.2 l.V.B.P.R.)
lopige hechtenis kan worden gehand18 juni 1996
611 haafd, gewag maakt van aanwijzingen,
niet van bewijzen van schuld. (Art. 6.2
43. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van E.V.R.M.)
11 september 1996
737
onschuld - Motivering van de straf Voortduren van een wederrechtelijke toe46. - Verdrag Rechten van de Mens stand.
Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis
De appelrechters die de verhoging van - Handhaving - Onderzoeksgerecht de door de eerste rechter opgelegde geld- Aanwijzingen van schuld - Bewijzen van
boete laten steunen, o.m., op de feitelijke schuld - Vermoeden van onschuld.
omstandigheid dat de beklaagde op datum
Het vermoeden van onschuld, dat is
van de bestreden beslissing "nog steeds neergelegd in art. 6.2 E.V.R.M., wordt niet
geen einde heeft gesteld" aan de weder- miskend door het arrest van de kamer van
rechtelijke toestand die het gevolg is van inbeschuldigingstelling dat, alvorens de
het door hen bewezen verklaard bouw- gegevens te vermelden waarop het steunt
misdrijftot herstel waarvan zij de uitvoe- om de handhavingvan de voorlopige hechring van aanpassingswerken bevelen, tenis van de verdachte te bevestigen, gewag
verwijten, voor de bepaling van de straf- maakt van aanwijzingen, niet van bewijmaat, de beklaagde aldus een schuldig zen van schuld. (Art. 6.2 E.V.R.M.)
verzuim, wat zij slechts vermogen te doen
2 oktober 1996
839
vanaf zijn definitieve veroordeling wegens Art. 6.3
de telastgelegde feiten en miskennen zodoende
het vermoeden dat de beklaagde onschul47. - Verdrag Rechten van de Mensdig wordt geacht tot hij bij een beslissing Artikel 6- Artikel 6.3- Artikel 6.3, a en
die kracht van gewijsde heeft, is veroor- b - Kennis door de verdachte van de taal
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van de rechtspleging - Beoordeling door
de feitenrechter.
De feitenrechter stelt op grond van de
hem overgelegde feitelijke gegevens onaantastbaar vast dat de beklaagde de taal van
de rechtspleging voldoende verstaat. Geen
schending van de artt. 6.3, a en b, E.V.R.M.
en 14.3, a en b, I.V.B.P.R. kan worden
afgeleid uit de enkele omstandigheid dat
een voor het eerst in hoger beroep door de
beklaagde gedaan verzoek tot verwijzing
naar een andere rechter of tot vertaling
van stukken door de appelrechters wordt
afgewezen met aanvoering van redenen
die in de bestreden beslissing zijn vermeld.
6
2 januari 1996
48. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.3, b - Recht van de
beklaagde om te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging - Verdaging
van de zaak - Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hof is gebracht, in limine litis vraagt
om de zaak te verdagen onder aanvoering
van het feit dat hij, gelet op de omvang
van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt
behandeld en op de complexiciteit van de
zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen
om zijn verdediging voor te bereiden,
beoordeelt het Hof, in het licht van de
gegevens die het aanwijst en rekening
houdend met het feit dat alle bewijsmiddelen tijdens het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en
zijn raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn
voor de voorbereiding van zijn verdediging; zo ja, zegt het Hof dat de zaak niet
dient te worden verdaagd. (Art. 103 Gw.
1994; art. 6.3, b, E.V.R.M.; art. 14.3, b,
I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
49. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.3, b - Tijd en faciliteiten
nodig ter voorbereiding van de verdediging - Begrip.
Om te bepalen of de beklaagde en zijn
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij nodig hebben
ter voorbereiding van hun verdediging,

moet rekening worden gehouden met de
tijd en de faciliteiten die hen werden gegeven zowel voor als tijdens de terechtzittingen, en inzonderheid met het feit dat de
overtuigingsstukken in de zittingszaal zijn
neergelegd, dat de deskundige de opdracht
heeft gekregen om de door de verdediging
gezochte overtuigingsstukken terug te vinden en dat de getuigen zijn gehoord waarvan het verhoor door de verdediging was
gevraagd. (Art. 6.3, b, E.V.R.M.; art. 14.3,
b, I.V.B.P.R.)
5 april 1996
24 7
50. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6-Art. 6.3-Art. 6.3.bE.V.R.M.Hofvan assisen- Behandeling ter zitting
- Verdediging van beschuldigde - Voorbereiding - Tijd - Faciliteiten.
Het hofvan assisen dat in een op tussengeschil gewezen arrest erop wijst dat "(de
verdediging), die in kennis was gesteld
van de vorderingen van het openbaar
ministerie bij de verschijning van de
beschuldigden voor het vonnisgerecht, aldus
de kans heeft gehad om in de pleidooien
de vorderingen te betwisten en conclusie
te nemen" en dat de beschuldigde geen
gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om "te vragen dat bijkomende
vragen worden gesteld", stelt daardoor
vast dat de beschuldigde tijdig op de hoogte
is gebracht van de aard en de reden van
de tegen hem ingebrachte beschuldiging
en dat hij over voldoende tijd en faciliteiten heeft beschikt om zijn verdediging
voor te bereiden. (Artt. 6.3.a en 6.3.b
E.V.R.M.)
15 mei 1996
459
51. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6- Art. 6.3- Art. 6.3.a E. V.R.M. Hof van assisen - Behandeling ter
zitting - Onderrichting van de beschuldigde - Aard en reden van de beschuldiging.
Het hofvan assisen dat in een op tussengeschil gewezen arrest erop wijst dat "(de
verdediging), die in kennis was gesteld
van de vorderingen van het openbaar ministerie bij de verschijning van de beschuldigden voor het vonnisgerecht, aldus de
kans heeft gehad om in de pleidooien de
vorderingen te betwisten en conclusie te
nemen" en dat de beschuldigde geen gebruik
heeft gemaakt van de mogelijkheid om "te
vragen dat bijkomende vragen worden
gesteld", stelt daardoorvast dat de beschuldigde tijdig op de hoogte is gebracht van
de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging en dat hij over
voldoende tijd en faciliteiten heeft beschikt
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om zijn verdediging voor te bereiden. (Artt.
6.3.a en 6.3.b E.V.R.M.)
15 mei 1996
459
52. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.3 - Toepassingsgebied - Voorlopige hechtenis.
De bepaling van artikel 6.3 E.V.R.M. is
in beginsel niet van toepassing op de voor
de onderzoeksgerechten gevoerde procedure inzake voorlopige hechtenis.
23 juli 1996
684
53. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.3 - Toepassingsgebied - Voorlopige hechtenis.
Art. 6.3.b E.V.R.M. heeft in de regel enkel
betrekking op de uitoefening van het recht
van verdediging voor de vonnisgerechten; het
recht is niet toepasselijk op de rechtspleging
inzake voorlopige hechtenis. (Art. 6.3.b E.V.R.M.
en wet 13 mei 1955.)
16 oktober 1996
928
ART. 7
54. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 7 - Artt. 90 en 134 Gw. - Stelsel
voor de wijziging van 5 mei 1993- Strafzaken - Strafvordering - Minister
beschuldigd - Ontbreken van een wet
tot uitvoering van art. 90 Gw. - Verenigbaarheid.
Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van kracht was voor de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, was
het naast elkaar bestaan, in de zin van de
oude artt. 90 en 134 Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht slechts met de
artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het oude
art. 134 Gw. het Hoftoestond een minister
te berechten en te veroordelen wegens een
handeling of verzuim die, op het ogenblik
waarop ze werd gepleegd, geen misdrijf
was dat door het nationale of internationale recht werd bestraft, maar het conflict
was uitgesloten in het geval dat de minister werd vervolg en veroordeeld op grond
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.
176
12 februari 1996
55. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 7 - Strafzaken - Strafvordering Wetten betreffende de verjaring- Verenigbaarheid.
De artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. zijn
niet van toepassing op de wetten die de
verjaringstermijn verlengen.
24 7
5 april 1996

ART. 13
56. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 13 - Daadwerkelijke rechtshulp voor
een nationale instantie - Begrip.
De bewoording rechtshulp in art. 13
E.V.R.M. heeft, in de regel, betrekking op
een procedure waarbij een handeling die
een schending inhoudt van de in het Verdrag vermelde rechten en vrijheden aan
een bevoegde instantie kan worden voorgelegd; het aan de onderzoeksrechter gerichte
verzoekschrift tot opheffing van een beslag
is een dergelijke rechtshulp. (Art. 13 E.V.R.M.)
4 december 1996
1159
57. - Verdrag Rechten van de MensArt. 13 - Schending - Begrip.
Een schending van art. 13 E.V.R.M. kan
niet worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat, in strafzaken, het cassatieberoep eerst openstaat na de eindbeslissing.
(Art. 416 Sv.; art. 13 E.V.R.M.)
4 december 1996
1159
ART. 14
Verdrag Rechten van de Mens
58. -Art. 14 - Strafzaken - Strafvordering
- Regels betreffende de samenhang Artt. 226 en 227 Sv. - Verenigbaarheid.
De regels van de samenhang, die van
algemene toepassing zijn, doen geen willekeurig onderscheid ontstaan in de behandeling van de vervolgde person en in de zin
van art. 14 E.V.R.M. (Artt. 226 en 227 Sv.)
12 februari 1996
176
59. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 14- Verbod op onderscheid of discriminatie - Voorlopige hechtenis - Bevel
tot aanhouding - Wettiging - Feitelijke
omstandigheden van de zaak- Omstandigheden eigen aan de persoonlijkheid van
de verdachte.
Art. 16, § 5, tweede lid, Wet Voorlopige
Hechtenis, volgens hetwelk de rechter melding moet maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen, gezien de criteria bepaald in § 1,
hebben niet de bij art. 14 E.V.R.M. verbaden discriminatie tot gevolg.
839
2 oktober 1996

ALLERLEI
60. - Verdrag Rechten van de Mens Allerlei - Protocol nr. 7 -Art. 2 - Recht
op rechtspraak in twee instanties -Effect
in de nationale rechtsorde.
Art. 2.1 van het Aanvullend Protocol nr.
7 bij het E.V.R.M. bepaalt weliswaar dat

-
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"een ieder, die door een rechtbank schuldig verklaard is aan een misdrijf, het
recht heeft de schuldigverklaring of veroordeling te doen onderzoeken door een
hogere rechterlijke instantie" en dat "de
uitoefening van dat recht, met inbegrip
van de redenen waarom het wordt uitgeoefend, bij wet worden geregeld", maar
dat protocol is niet ondertekend door Belgie
en sorteert dus geen effect in de nationale
rechtsorde.
5 april 1996
24 7
61. - Verdrag Rechten van de Mens Allerlei - Artikel 60 - Onpartijdigheid
van de rechter - Criteria -Intern recht
- Intern recht strenger dan voornoemd
Verdrag - Gevolg.
Geen enkele bepaling van het E.V.R.M.
verbiedt de nationale gerechten om de
onpartijdigheid van de rechter te beoordelen op grond van in het interne recht
vastgelegde criteria, die strenger zijn dan
die van het voornoemd verdrag, zoals het
door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens uitgelegd wordt. (Art. 60
E.V.R.M.)
' 11 december 1996
1193

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
62. - Internationaal Vedrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel
14.3, a en b - Kennis door de verdachte
van de taal van de rechtspleging Beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter stelt op grond van de
hem overgelegde feitelijke gegevens onaantastbaar vast dat de beklaagde de taal van
de rechtspleging voldoende verstaat. Geen
schendingvan de artt. 6.3, a en b, E.V.R.M.
en 14.3, a en b, I.V.B.P.R. kan worden
afgeleid uit de enkele omstandigheid dat
een voor het eerst in hager beroep door de
beklaagde gedaan verzoek tot verwijzing
naar een andere rechter of tot vertaling
van stukken door de appelrechters wordt
afgewezen met aanvoering van redenen
die in de bestreden beslissing zijn vermeld.
2 januari 1996
6
63. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.1Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling.
De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V:B.P.R.
zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
99
23 januari 1996

64. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.3, b
- Recht van de beklaagde om te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke
nodig zijn voor de voorbereiding van zijn
verdediging - Verdaging van de zaak Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hof is gebracht, in limine litis vraagt
om de zaak te verdagen onder aanvoering
van het feit dat hij, gelet op de omvang
van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof
wordt behandeld en op de complexiciteit
van de zaak, niet voldoende tijd heeft
gekregen om zijn verdediging voor te bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de
gegevens die het aanwijst en rekening
houdend met het feit dat aile bewijsmiddelen tijdens het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en
zijn raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn
voor de voorbereiding van zijn verdediging; zo ja, zegt het Hof dat de zaak niet
client te worden verdaagd. (Art. 103 Gw.
1994; art. 6.3, b, E.V.R.M.; art. 14.3, b,
I.V.B.P.R.)
152
6 februari 1996

65. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.1Strafzaken - Strafvordering- Voorbereiding van de vordering - Voorbereiding
van de verdediging - Gelijkheid tussen
het openbaar ministerie en de verdediging
- Eerlijk proces - Begrip.
De omstandigheid aileen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn
vordering meer tijd zou hebben gehad dan
de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, ontneemt de beklaagde niet de
waarborg op een eerlijk proces. (Art. 6.1
en 6.3, b, E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3, b,
I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
66. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 15 Artt. 90 en 134 Gw. 1831- Stelsel voor de
wijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken Strafvordering- Minister beschuldigdOntbreken van een wet tot uitvoering van
art. 90 Gw. - Verenigbaarheid.
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grondwetswijziging van 5 mei 1993, was
het naast elkaar bestaan, in de zin
van de oude artt. 90 en 134 Gw., van een
specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht slechts met de
artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de mate dat het oude
art. 134 Gw. het Hof toestond een
minister te berechten en te veroordelen
wegens een handeling of verzuim die, op
het ogenblik waarop ze werd gepleegd,
geen misdrijf was dat door het nationale
ofinternationale recht werd bestraft, maar
het conflict was uitgesloten in het
geval dat de minister werd vervolg en
veroordeeld op grand van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen
recht.
12 februari 1996
176
67. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1Strafzaken- Strafvordering- Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank
- Uiteenzetting van het O.M. -Recht
van de beklaagde op een eerlijk proces Beg rip.
De omstandigheid dat het O.M. de in
art. 190 Sv. bedoelde uiteenzetting
op een tendentieuze marrier zou hebben
voorgedragen, doet geen afbreuk aan het
vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid der partijen en berooft de
beschuldigde alsook de beklaagden niet
van een eerlijk proces, aangezien zij de
gehele duur van de debatten de mogelijkheid hebben gehad de hen ten laste
gelegde feiten te betwisten, hun eigen
interpretatie ervan voor te dragen en hun
verweermiddelen toe te lichten.
14 februari 1996
195
68. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.2Strafzaken- Strafvordering- Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank
- Uiteenzetting van het O.M. - Recht
van de beklaagde op het vermoeden van
onschuld - Begrip.
De om.,tandigheid dat het O.M. de in
art. 190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een
tendentieuze marrier zou hebben voorgedragen, doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid
der partijen en berooft de beschuldigde
alsook de beklaagden niet van een eerlijk
proces, aangezien zij de gehele duur van
de debatten de mogelijkheid hebben gehad
de hen ten laste gelegde feiten te betwis-

ten, hun eigen interpretatie ervan voor te
dragen en hun verweermiddelen toe te
lichten.
195
14 februari 1996
69. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14, 3,
g - Persoon die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd -Recht om niet te worden
gedwongen tegen zichzelf te getuigen of
een bekentenis af te leggen - Draagwijdte.
Een ieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd, heeft het recht, in voile
gelijkheid, niet te worden gedwongen tegen
zichzelf te getuigen of een bekentenis af te
leggen; de strafrechter mag bijgevolg, in
de bij hem aanhangig gemaakte zaak,
geen persoon onder eed als getuigen verhoren waartegen, in een andere zaak die
een nauw verband vertoont met de eerste,
een gerechtelijk onderzoek loopt, noch een
persoon die zou hebben deelgenomen aan
het plegen van het misdrijf waarop dat
onderzoek betrekking heeft, zonder vooraf
die personen te waarschuwen dat zij niet
gedwongen zijn tegen zichzelf te getuigen1.
of een bekentenis afte leggen. (Art. 14, 3,
g, I.V.B.P.R.)
16 februari 1996
198
70. - Internationaal Verdrag Burger·
rechten en Politieke Rechten- Art. 14.1Strafzaken - Schorsing van de zitting Ontmoeting tussen de deskundige en het
openbaar ministerie - Eerlijk Proces Begrip.
Aileen uit de omstandigheid dat er een
louter hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en openbaar ministerie is geweest
tijdens de schorsing van de zitting, kan
niet worden afgeleid dat afbreuk is
gedaan aan het eerlijk karakter van het
proces.
247
5 april1996
71. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en politieke rechten- Art. 14.3, b
- Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging - Begrip.
Om te bepalen of de beklaagde en zijn
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij nodig hebben
ter voorbereiding van hun verdediging,
moet rekening worden gehouden met de
tijd en de faciliteiten die hen werden gegeven zowel voor als tijdens de terechtzittingen, en inzonderheid met het feit dat de
overtuigingsstukken in de zittingszaal zijn
neergelegd, dat de deskundige de opdracht
heeft gekregen om de door de verdediging

-171gezochte overtuigingsstukken terug te vinden en dat de getuigen zijn gehoord waarvan het verhoor door de verdediging was
gevraagd. (Art. 6.3, b, E.V.R.M.; art. 14.3,
b, I.V.B.P.R.)
5 april 1996
24 7
72. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.1 Minister hoofddader - Beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers om
de minister niet te beschuldigen-Beklaagde
vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde
feit - Eerlijk proces.
Aileen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het feit waarvoor een beklaagde
als mededader wordt vervolgd, een minister zou zijn die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers buiten vervolging is
gesteld en niet voor het Hof van Cassatie
is gedaagd, kan niet worden afgeleid dat
die beklaagde zijn recht op een eerlijk
proces verloren heeft. (Art. 103 Gw. 1994;
art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
5 april 1996
24 7
73. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 15Strafzaken - Strafuordering - Wetten
betreffende de verjaring - Verenigbaarheid.
De artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. zijn
niet van toepassing op de wetten die de
verjaringstermijn verlengen.
247
5 april1996
74. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.5Recht op rechtspraak in twee instanties Draagwijdte.
Art. 14.5 I.V.B.P.R. dat aan een ieder die
aan een misdrijf schuldig is verklaard
''het recht toekent om de schuldigverklaring en de veroordeling te doen onderzoeken door een hogere rechterlijke instantie
overeenkomstig de wet" houdt geen uitzondering in op het recht van hoger beroep;
Belgie heeft evenwel bij art. 14.5 van
voornoemd verdrag een voorbehoud gemaakt
waarvan de inhoud onder meer overeenstemt met de beperking waarvan sprake
is in art. 2 van hetAanvullend Protocol nr.
7 bij het E.V.R.M., naar luid waarvan op
dat recht uitzonderingen kunnen bestaan
wanneer de betrokkene in eerste aanleg is
berecht door de hoogste rechterlijke instantie.
247
5 april1996
75. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.10nderzoeksgerechten - Beschikking van
buitenvervolgingstelling - Verzet van de

burgerlijke partij - Burgerlijke partij in
het ongelijk gesteld - Veroordeling tot
schadevergoeding.
De veroordeling tot schadevergoeding
jegens de verdachte van een burgerlijke
partij, die op haar verzet tegen een beschikking van buitenvervolgingstelling in het
ongelijk wordt gesteld, doet geen afbreuk
aan het vereiste van het eerlijk proces en
houdt geen schending in van de artikelen
6.1 E.V.R.M. en 14.1 l.V.B.P.R.
381
30 april1996
76. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14.3.c
- Redelijke termijn - Toepassingsgebied.
In zoverre zij bepalen dat eenieder recht
heeft op de behandeling van zijn zaak
binnen een redelijke termijn, zijn artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.3.c I.V.B.P.R. toepasselijk op de vonnisgerechten en niet op
het Hofwanneer dit het rechtsgebied regelt,
wat geen uitspraak inhoudt over de gegrondheid van een strafvordering.
4juni1996
544
77. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel9.1
- Vrijheidsberoving nationale wetgeving
- Vrederechter- Geesteszieke - Vrijheidsberoving - Verder verblijf instelling Procedure- Beschikking- Termijn- 24
uur - Geen sanctie - Gevolg.
Noch artikel5.l.e E.V.R.M. noch artikel
9.1 I.V.B.P.R. worden geschonden door het
feit dat de beslissing van de vrederechter
betreffende de persoon van de geesteszieke na het verstrijken van de termijn
van 24 uur bepaald bij artt. 7, § 2, en 13
van de wet van 26 juni 1990 werd genamen, nu de internrechtelijke bepalingen
geen sanctie verbinden aan de overschrijding van bedoelde termijn. (Art. 860, derde
lid, Ger.W.)
13juni1996
584
78. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14
- Artikel 14.1 - Eerlijk proces - Verzet
- Onderzoek - Tijdstip.
Door de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet van de beklaagde op
de eerste of op een latere terechtzitting te
onderzoeken en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen, doet de rechter
geen afbreuk aan de eisen van een eerlijk
proces. (Artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.)
18 juni 1996
611
79. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14
- Artikel14.2- Vermoeden van onschuld
- Verzet-----: Onderzoek- Tijdstip- Gevolg.
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onschuld van een beklaagde niet in zoverre
hij beslist dat hij op een latere terechtzitting bij eenzelfde beslissing de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet
zal beoordelen en spreekt zich, door deze
beslissing aileen, niet over de schuld van
de beklaagde uit. (Art. 6.2 E.V.R.M. en
14.2 I.V.B.P.R.)
18 juni 1996
611

RECHTERLIJKE MACHT
Wenselijhheid van een bepaling van een
gemeentelijh politiereglement - Toetsingsbevoegdheid van de Rechterlijhe
Macht.
De Rechterlijke Macht vermag de wenselijkheid van een bepaling van een gemeentelijk politiereglement niet te beoordelen.
4juni1996
536

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Onpartijdigheid van
de rechter - Begrip.
De onpartijdigheid van de rechter is een
fundamentele regel van de rechterlijke
inrichting; zij is, samen met het beginsel
van de onafhankelijkheid van de rechters
ten aanzien van de andere machten, de
grondslag zelf, niet aileen van de grondwettelijke bepalingen die het bestaan van
de Rechterlijke Macht regelen, maar van
elke democratische staat; dat houdt voor
de rechtsonderhorigen de waarborg in dat
de rechters de wet op een gelijke wijze
zuilen toepassen.
14 oktober 1996
918
2. - Algemeen - Onpartijdigheid van
de rechter - Onderzoehsrechter - Voorwaarde.
De onpartijdigheid van de onderzoeksrechter vereist dwingend dat hij volledig
onafhankelijk staat tegenover de partijen,
zodat hij niet de schijn van partijdigheid
kan wekken bij het onderzoek van de
feiten a charge of a decharge; de onderzoeksrechter houdt nooit op een rechter te
zijn die geen schijn van partijdigheid mag
wekken bij de partijen of bij de publieke

op1me; geen enkele omstandigheid, hoe
uitzonderlijk ook, ontslaat hem van die
verplichting.
14 oktober 1996
918
3. - Algemeen - Rechten van de Mens
- E. V.R.M. - Onpartijdigheid van de
rechter- Criteria -Intern recht -Intern
recht strenger dan voornoemd verdrag Gevolg.
Geen enkele bepaling van het E.V.R.M.
verbiedt de nationale gerechten om de
onpartijdigheid van de rechter te beoordelen op grond van in het interne recht
vastgelegde criteria, die strenger zijn dan
die van het voornoemd verdrag, zoals het
door het Europees Rof voor de Rechten
van de Mens uitgelegd wordt. (Art. 60
E.V.R.M.)
11 december 1996
1193

BURGERLIJKE ZAKEN
4. - Burgerlijhe zahen- Sociale zahen
- Arbeidsgerechten - Samenstelling Betwisting hoedanigheid werhnemer Exceptie van onbevoegdheid - Verruimde
samenstelling - Arbeidsrechtbanh - Beperhte hamer - Arbeidshof - Beperhte
hamer - Gevolg.
Ret Arbeidshof oordeelt wettig dat het
niet dient te worden samengesteld als
bepaald in art. 104, derde lid, Ger.W. nu
het vaststelt dat het beroepen vonnis niet
met vier rechters in sociale zaken
werd uitgesproken. (Art. 104, derde lid,
Ger.W.)
17 juni 1996
609
5. - Burgerlijhe zahen - Samenstelling van het rechtscollege- Verbod aan de
rechter om bij het uitoefenen van een ander
gerechtelijh ambt hennis te nemen van
dezelfde zaah - Draagwijdte.
Ret verbod voor de rechter om kennis te
nemen van een zaak waarvan hij vroeger
bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk ambt kennis heeft genomen, bepaald
bij art. 292, tweede lid van het Ger.W., is
gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is essentieel voor
de rechtsbedeling; het raakt aldus de
openbare orde. (Art. 292, tweede lid,
Ger.W.)
29 november 1996
1124
6. - Burgerlijhe zahen - Arbeidsgerechten - Bevoegdheid - Aard van
geschil - Openbare orde.
Artikel 580 Ger.W., dat de geschillen
vermeldt die ter beslechting aan de arbeidsrechtbanken moeten worden voorgelegd
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is van openbare orde.
23 december 1996
1249
7. - Burgerlijke zaken - Arbeidshof
- Samenstelling - Geschil - Zelfstandige - Vrije invaliditeitsverzekering Arrest niet gewezen door 2 raadsheren
sociale zaken - Werkgever - Werknemer
- Nietige beslissing.
Nietig is het arrest van een arbeidshof
dat niet met twee raadsheren in sociale
zaken, respectievelijk benoemd als werkgever en als werknemers, en de voorzitter,
uitspraak doet over het hoger beroep tegen
een vonnis gewezen in een geschil betreffende de rechten die een zelfstandige put
uit de bijkomende verzekering die sommige mutualiteiten hoven de wettelijke
uitkeringen aanbieden. (Artt. 104, vierde
lid, 580, 6°, 607, 779, eerste lid, en 1042
Ger.W.)
23 december 1996
1249

STRAFZAKEN
8. - Strafzaken - Hof van assisen Samenstelling van het rechtscollege -Vaststelling-Processen-verbaal van de terechtzittingen.
Voor het hof van assisen moeten het
onderzoek en de debatten, wanneer zij
eenmaal begonnen zijn, zonder onderbreking worden voortgezet tot na de verklaring van de jury; indien het procesverbaal van de eerste terechtzitting de
samenstelling van het hof van assisen op
regelmatige wijze vaststelt, mogen de processen-verbaal van de daaropvolgende terechtzittingen zich bijgevolg ertoe beperken
vast te stellen dat het rechtscollege
niet is gewijzigd. (Art. 353 Sv.; art. 779,
eerste lid, Ger.W.)
11 september 1996
732
9. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Correctionele rechtbank- Behandeling van de zaak- Behandeling dooreen ander rechtscollege aangevangen
- Onderzoeksopdrachten- Vonnis dat op
die opdrachten steunt - Wettigheid.
Wanneer de behandeling van een zaak
ter zitting van de correctionele rechtbank
regelmatig is begonnen door een daartoe
bevoegd alleenrechtsprekend rechter,
grondt de rechter, die ter vervanging van
de eerste rechter werd aangewezen om de
zaak verder te behandelen en erover uitspraak te doen, zijn overtuiging wettig op
de reeds uitgevoerde onderzoeksop-

drachten, nu hij alle debatten over de
zaak heeft bijgewoond. (Artt. 779, eerste
lid, Ger.W.)
9 oktober 1996
897
10. - Strafzaken- Samenstelling van
het rechtscollege- Wijziging van de samenstelling - Debatten hervat ab initio Gevolg.
Wanneer de correctionele rechtbank, rechtdoende in hoger beroep, met het onderzoek van de zaak begonnen is en, na
wijziging in de samenstellingvan het rechtscollege, de de batten voor dat anders samengestelde rechtscollege ab initio zijn hervat,
is het aldus gewezen vonnis uitgesproken
door rechters die alle terechtzittingen
over de zaak hebben bijgewoond. (Art.
779, eerste lid, Ger.W.)
23 oktober 1996
959
11. - Strafzaken- Samenstelling van
het rechtscollege - Hoger beroep tegen
vonnis van politierechtbank - Vonnis van
de correctionele rechtbank niet door drie
rechters gewezen.
Nietig is het niet door drie rechters
gewezen vonnis van de correctionele rechtbank dat uitspraak doet over het hoger
beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, zelfs als een derde rechter zitting
heeft gehouden op de terechtzittingen
waarop de zaak is behandeld. (Artt. 92, 3°,
en 779 Ger.W.)
30 oktober 1996
973
12. - Strafzaken- Samenstelling van
het rechtscollege - Wijziging van het rechtscollege- Behandeling hervat "ab initio"
- Gevolg.
Wanneer de behandeling van de zaak
ter zitting van de correctionele rechtbank
begonnen is, onder meer door het verhoor
van de beklaagden, en de behandeling, na
wijziging van de samenstelling van het
rechtscollege, "ab initio" is hervat voor het
nieuwe rechtscollege, dan is dat college
niet ertoe gehouden de reeds gehoorde
beklaagden opnieuw persoonlijk te horen,
en evenmin hun verklaringen die in het
proces-verbaal van de terechtzitting opgetekend waren en wettig in de debatten
waren toegelaten, uit de debatten te weren.
(Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
4 december 1996
1163

TUCHTZAKEN
13. - Tuchtzaken- Advocaat- Tuchtraad van beroep - Verwijzing na cassatie
- Verwijzing naar anders samengestelde
raad - Secretaris van de raad.

-
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Art. 477 Ger.W. volgens hetwelk het
Hof, wanneer het een beslissing van de
tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten vernietigt, de zaak verwij st
naar die raad, anders samengesteld, is
niet van toepassing op de secretaris van
die raad.
18 januari 1996
75

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE

Burgerlijke zaken
Strafzaken
Allerlei

GEZAG VAN GEWIJSDE
BURGERLIJKE ZAKEN

1. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Eindvonnis - Onderscheid.
Een rechter steunt niet op het gezag
van het rechterlijk gewijsde van een vroegere rechterlijke beslissing, wanneer hij
oordeelt dat over het hem voorgelegde
geschil reeds definitief uitspraak is gedaan,
namelijk door een beslissing waarbij de
rechter zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend. (Artt. 19
en 24 Ger.W.)
14 juni 1996
594
2. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Draagwijdte - Tussen partijen.
Het gezag van gewijsde van een vonnis
in burgerlijke zaken is relatief en vereist
dat de vordering tussen dezelfde partijen
bestaat. (Art. 23 Ger.W.)
20juni1996
619
3. - Gezag van gewijsde
Burgerlijke zaken - Draagwijdte - Tegenover
derden - Staat van de personen.
Het vonnis dat de staat van de persoon
betreft, heeft ook gezag van gewijsde ten
aanzien van derden, wegens de ondeelbaarheid van deze staat. (Art. 23 Ger.W.)
20 juni 1996
619
4. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken- Uitlegging van een vonnisPerken - Beschikking in kort geding Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen- Ta.v. de kinderen.
De rechter die zijn vorige beslissing,
luidens welke aan een partij een bezoekrecht toekomt over een kind van de partijen maar voor het overige maatregelen
bevolen worden die aansluiten bij het hoederecht dat aan diezelfde partij in vroegere
beslissingen was toegekend, aldus uitlegt

dat ze geen wijziging heeft gebracht aan
dit hoederecht, schendt daardoor het gezag
van het gewijsde van de uit te leggen
beslissing niet. (Artt. 23 t.e.m. 28 en 793
Ger.W.)
13 september 1996
751
STRAFZAKEN

5. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Rechtsmacht - Gevolg.
Wanneer een rechter in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing over de strafvordering of over een civielrechtelijk geschil
heeft gewezen, belet niet het gezag van
het strafrechtelijk of van het civielrechtelijk gewijsde, maar de reeds volledig uitgeoefende rechtsmacht hem hierover opnieuw uitspraak te doen. (Artt. 19 en 23
t.e.m. 28 Ger.W.; 4 V.T.Sv.)
25 april 1996
336
6. - Gezag van gewijsde- Strafzaken
- Samenloop van misdrijven - Eenheid
van opzet - Wijziging van de strafwet Strengere strafwet - Uitwerking.
Het bestra:ffingssysteem uit het nieuwe
art. 65 Sw., zoals gewijzigd bij art. 45 wet
11 juli 1994, is voor de beklaagde strenger
dan dat van het oorspronkelijk artikel; de
strafrechter heeft mitsdien geen rechtsmacht om te beslissen dat de beklaagde
zich aan het hem ten laste gelegde feit
schuldig heeft gemaakt en om hem te
veroordelen, wanneer hij oordeelt dat dit
feit "verbonden is door eenzelfde misdadig
opzet" met feiten die v66r het in werking
treden van het nieuw art. 65 reeds het
voorwerp zijn van een beslissing met gezag
van gewijsde.
344
25 april 1996
7. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Gelding ten opzichte van derden.
Het bij art. 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde
recht van een ieder op een eerlijke behandeling van zijn zaak brengt mee dat het
gezag van het strafrechterlijk gewijsde
aan derden, die geen partij waren in het
strafproces, slechts kan worden tegengeworpen behoudens tegenbewijs.
589
14 juni 1996
8. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Verkeersongeval - Alcoholintoxicatie
- Overtreding van het Wegverkeersreglement - Beslissing van de strafrechter Onderscheiden straffen - Vaststelling van
oorzaak van ongeval - Verzekeraar Regresvordering - Gevolgen.
Wanneer de strafrechter naar aanleiding van een verkeersongeval een definitieve veroordeling tot onderscheiden straffen

-
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uitspreekt wegens het besturen van een
voertuig in staat van alcoholintoxicatie
enerzijds en wegens een overtreding
van het Wegverkeersreglement anderzijds, aldus te kennen geeft dat de beide
overtredingen niet een feit opleverden en
tevens zeker en noodzakelijk beslist dat
de staat van alcoholintoxicatie noch de
oorzaak noch een van de oorzaken van het
ongeval is geweest, wordt het gezag van
het rechterlijk gewijsde van deze beslissing miskend door de rechter die de regresvordering van de verzekeraar gegrond
verklaart om reden dat enkel de toestand
van alcoholintoxicatie de oorzaak was
van het ongeval zoals het is gebeurd.
(Art. 65 Sw.; algemeen rechtsbeginsel
van het gezag van het gewijsde in strafzaken.)
20 september 1996
786
9. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Burgerlijke rechtsvordering- W.A.M.verzekering - Tussenkomst van de verzekeraar - Veroordeling van de verzekerde,
beklaagde - Beslissing gemeen en tegenstelbaar aan de verzekeraar verklaard Hoger beroep van de verzekeraar alleen Gevolgen.
Wanneer aileen de verzekeraar hoger
beroep instelt, hebben de beslissingen waarbij hij samen met de verzekerde ten aanzien van de burgerlijke partij of de burgerlijke
partijen wordt veroordeeld, jegens hem
geen gezag van gewijsde; het feit dat die
beslissingen hem niet tegenstelbaar zijn,
geldt zowel ten aanzien van de verzekerde
als ten aanzien van de benadeelde persoon of personen.
4 december 1996
1161
ALLERLEI

10. - Gezag van gewijsde - Allerlei
- Raad van State - Kart geding Moeilijk te herstellen nadeel- Wet 12 jan.
1993 betreffende een vorderingsrecht inzake
bescherming leefmilieu - Kennelijke inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op
leefmilieuwetten - Beoordeling - Gezag
van gewijsde.
De beoordeling in kort geding door de
Raad van State dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een akte geen moeilijk
te herstellen nadeel berokkent, heeft geen
gezag van gewijsde voor de beoordeling
die de rechter moet doen op grond van de
wet van 12 jan. 1993 betreffende een kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging
voor een inbreuk op de wetten betreffende
het leefmilieu.
1024
8 november 1996

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
I. - Dwaling - Rechtvaardiging
Onoverkomelijke dwaling- Duur van de
gevolgen.
De onoverkomelijke dwaling omtrent het
recht of omtrent de feiten kan aileen in de
weg staan aan het verval ten gevolge van
het verstrijken van een bij de wet bepaalde
termijn, tijdens de duur van de volstrekte
onmogelijkheid tot handelen van de persoon die de handeling moet stellen. (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling
een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.)
21
8 januari 1996
2. - Dwaling - Rechtvaardiging Onoverkomelijke dwaling - Duur van de
gevolgen - Beoordeling - Feitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt de duur van
de volstrekte onmogelijkheid tot handelen
van de persoon die de handeling moet
stellen, met inachtneming van de omstandigheden waaruit volgt dat degene die
zich op dwaling beroept, heeft gehandeld
zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig
mens zou hebben gedaan, die in dezelfde
toestand verkeert. (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk
is.)
8 januari 1996
21
3. - Dwaling - Rechtvaardiging Onoverkomelijke dwaling - Duur van de
gevolgen - Begrip - Verkeerde vermelding van twee data die na het verstrijken
van de termijn vallen.
Wanneer de onoverkomelijke dwaling is
veroorzaakt door de verkeerde vermelding
van twee data die na het verstrijken van
de termijn vallen, eindigen de gevolgen
van die vergissing niet noodzakelijk op de
eerste van die data. (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij
onoverkomelijk is.)
21
8 januari 1996
4. - Besluiten
Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht Algemeen rechtsbeginsel-Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben.
De niet-terugwerkende kracht van de
verordeningsbesluiten is een algemeen
rechtsbeginsel, dat de individuele belangen en de rechtszekerheid waarborgt. (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben.)
22 januari 1996
84

-1765. - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende
kracht hebben - Gevolg - Vroegere voldongen toestanden.
Ofschoon, in de regel, een nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing is op alle
toekomstige gevolgen van toestanden die
zijn ontstaan onder de gelding van de
vroegere regeling, kan zij echter niet van
toepassing zijn op de vroegere voldongen
toestanden; de toepassing van de nieuwe
regeling op zodanige toestanden zou
indruisen tegen het algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben. (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben.)
84
22 januari 1996
6. - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling.
De rechter die als lid van het onderzoeksgerecht uitspraak heeft gedaan over de
voorlopige hechtenis, kan zitting nemen
in het vonnisgerecht dat uitspraak doet
over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. (Art. 27, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
99
23 januari 1996
7. - Samenhang in strafzaken- Strafvordering - Geen algemeen rechtsbeginsel.
De artt. 226 en 227 Sv. betreffende de
samenhang zijn geen uitdrukking van een
algemeen rechtsbeginsel, maar zijn regels
die gelden voor en toepasselijk zijn op alle
strafrechtsplegingen.
12 februari 1996
176
8. - Machten - Scheiding der machten.
Ofschoon het beginsel van de scheiding
der machten in geen enkele bepaling van
de Gw. vermeld wordt, volgt de toepassing
ervan uit de Gw. in haar geheel beschouwd.
[Art. 33, tweede lid, Gw. (1994); algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.]
10juni1996
574
9. - Non bis in idem - Inkomstenbelastingen - Belastingverhogingen - Fiscale misdrijven - Strafrechtelijke veroordeling.
De belastingverhoging die bij onjuiste
aangifte, krachtens art. 334 W.I.B. (1964),
wordt toegepast door vermeerdering van
de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, is geen
strafsanctie en strekt er in hoofdzaak toe,
dank zij een gepaste vergoeding, de rech-

ten van de schatkist te vrijwaren : zij
staan een strafrechtelijke veroordeling
wegens fiscale misdrijven niet in de weg.
(Art. 334 W.I.B. 1964, thans art. 444,
eerste lid, W.I.B. 1992.)
11 oktober 1996
916
10. - Rechtsdwaling - Rechtvaardiging- Onoverkomelijke dwaling- Begrip
- Draagwijdte - Verjaring - Burgerlijke zaken - Schorsing.
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.)
18 november 1996
1051
11. - Beginsel van goed bestuur- Vroeger gang bare handelwijze van de belastingadministratie - Gevolgen.
De administratie kan een aanslag wijzigen op grond van inkomsten die in een
niet gedateerde noch ondertekende bijlage bij een belastingaangifte zijn vermeld, terwijl zij eerst geen acht had geslagen
op die bijlage, zelfs indien zij, in de loop
van de vorige jaren, reeds bij de inkohiering
van de aanslag met op dezelfde wijze
vermelde inkomsten rekening had gehouden. (Art. 259 W.I.B. 1964.)
21 november 1996
1072
12. - Recht op de onpartijdigheid van
de rechter - Belastingzaken - Aanslag
- Bezwaar - Beslissing van de gedelegeerd ambtenaar - Ambtenaar die zijn
advies aan de directeur heeft gegeven.
Ret algemeen beginsel van het recht op
een onpartijdige rechter wordt miskend
door het arrest dat de exceptie van nietigheid verwerpt die is opgeworpen tegen de
beslissing van de door de directeur van de
belastingen gedelegeerde ambtenaar die
uitspraak doet over het bezwaar van een
belastingplichtige, terwijl hij vroeger, als
inspecteur die belast was met de behandeling van het bezwaar, de directeur een
desbetreffend schriftelijk verslag heeft
bezorgd. (Art. 276, eerste lid, W.I.B. 1964.)
1074
21 november 1996
13. - Beginsel van goed bestuur- Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het
hof van beroep - Termijn - Overschrijden door de belastingplichtige - Vergissing van het bestuur - Gevolgen.
Bij overschrijden door de belastingplichtige van de termijn van veertig dagen
die is opgelegd bij art. 280 W.I.B. (1964)
om een voorziening in beroep in te stellen
tegen de beslissing van de directeur van
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belastingen, is de voorziening niet ontvankelijk, zelfs als het overschrijden blijkbaar te wijten is aan een verkeerde inlichting
die door het bestuur is gegeven.
1075
21 november 1996

RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN

RECHTSBIJSTAND

TUCHTZAKEN

Strafzaken - Verzoek tot kosteloze afgifte
van afschriften van processtukken - Bevoegdheid.
De correctionele rechtbanken zijn niet
bevoegd om, kosteloos of onder bezwarende titel, de afgifte van afschriften van
processtukken aan de beklaagde te bevelen, nu krachtens art. 125 K.B. van 28
dec. 1950 houdende algemeen reglement
op de gerechtskosten in strafzaken aileen
de procureur-generaal bij het hof van
beroep en de auditeur-generaal daartoe
bevoegd zijn.
687
6 augustus 1996

RECHTSMISBRUIK
Overeenkomst - Begrip.
Rechtsmisbruik bij de uitvoering van
overeenkomsten is de rechtsuitoefening
op een manier die kennelijk de grenzen te
buiten gaat van de normale uitoefening
van die rechten door een voorzichtig en
bezorgd persoon. (Artt. 1134, derde lid,

B.W.)
1 februari 1996

139

RECHTSPERSOONLIJKHEID
Vreemde rechtspersoon - Handelingsbekwaamheid.
Een in het buitenland opgerichte rechtspersoon wordt in de regel in Belgie erkend
(impliciete oplossing); de inhoud van de
rechtspersoon wordt bepaald door het recht
van die rechtspersoon.
6 december 1996
1172

RECHTSWEIGERING
Rechterlijke Macht- Verplichting om te
oordelen.
Hoewel het onvermijdelijk is dat misdadigers ongestraft blijven, neemt zulks niet
weg dat de Rechterlijke macht, wil hij
geen rechtsweigering begaan, verplicht is
de handelingen van een ieder die voor
hem wordt gebracht, te oordelen.
247
5 april 1996

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Toepassingsvoorwaarden - Oorzakelijk verband Controle door de rechter.
Wanneer de rechter beslist dat een vordering gegrond is op art. 1382 B.W. en hij
die vordering afwijst wegens het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen
fout en schade, gaat hij louter na of alle
voorwaarden voor de toepassing van die
bepaling vervuld zijn en schendt hij, door
dat onderzoek, geenszins het recht van
verdediging. (Algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging.)
711
5 september 1996
2. - Burgerlijke zaken - Behandeling
en berechting van de vordering - Als op
tegenspraak - Artikel 751 Ger. W. - 1bepasselijkheid - Betwisting - Laattijdige
conclusie geweerd - Schending van het
recht van verdediging.
De rechter die de na het verstrijken van
de termijn neergelegde conclusie, welke
de toepasselijkheid van art. 751 Ger.W.
betwist, uit het debat weert, schendt het
recht van verdediging door de betrokken
partij niet toe te laten de regelmatigheid
van de procedure te betwisten.
4 oktober 1996
869
3. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken
- Arbeidsongeval - Toepassingssfeer Personen - Rechten getroffenen - Taak
van de rechter - Ambtshalve nazicht Beslissing- Partijen - Geen gelegenheid
tot tegenspraak - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt miskend door de rechter die zijn beslissing
grondt op een ambtshalve aangevoerde
rechtsgrond zonder de partijen de gelegenheid te geven daarover tegenspraak te
voeren. (Art. 6, § 3, Arbeidsongevallenwet
en algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging.)
945
21 oktober 1996

STRAFZAKEN
4. - Strafzaken - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Afwijzing
- Voorwaarde.

-178De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of aanvullende onderzoeksmaatregelen noodzakelijk ofraadzaam zijn
om tot zijn overtuiging te komen of om de
waarheid te kunnen achterhalen, mits hij
door het afwijzen van een gevorderde onderzoeksmaatregel het recht van verdediging niet miskent.
2 januari 1996
2
5. - Strafzaken - Vordering van het
openbaar ministerie - Kritiek.
De beschuldigde kan niet aanvoeren dat
zijn recht van verdediging is geschonden
door de door het O.M. voor het hof van
assisen verdedigde stelling, als hij de gelegenheid heeft gehad om die stelling tijdens de debatten te betwisten. (Art. 335
Sv.)
10 januari 1996
43
6. - Strafzaken - Onderzoeksgerecht
- Buitenvervolgingstelling- Motivering.
Geen miskenning van het recht van
verdediging kan worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de procedure,
in zijn antwoord op een conclusie waarin
het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt aangevoerd, kan volstaan met
de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren niet voorhanden zijn.
71
17 januari 1996
7. - Strafzaken - Strafvordering Voorbereiding van de verdediging - Verdaging van de zaak - Vereisten.
Wanneer een beklaagde, die door de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard om te verschijnen op een
zitting van het Hof in verenigde kamers
wegens feiten die samenhangen met die
waarvoor een minister in beschuldiging is
gesteld en door een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hof is gebracht, in limine litis vraagt
om de zaak te verdagen onder aanvoering
van het feit dat hij, gelet op de omvang
van het dossier, op de bijzondere omstandigheden waarop het voor het Hof wordt
behandeld en op de complexiciteit van de
zaak, niet voldoende tijd heeft gekregen
om zijn verdediging voor te bereiden, beoordeelt het Hof, in het licht van de gegevens
die het aanwijst en rekening houdend met
het feit dat alle bewijsmiddelen tijdens
het proces worden overgelegd en onderzocht, of de beklaagde en zijn raadsman
over voldoende tijd en faciliteiten hebben
beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; zo ja, zegt
het Hof dat de zaak niet dient te worden

verdaagd. (Art. 103 Gw. 1994; art. 6.3, b,
E.V.R.M.; art. 14.3, b, I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152

8. - Strafzaken - Strafvordering Voorbereiding van de vordering- Voorbereiding van de verdediging - Gelijkheid
tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk proces - Begrip.
De omstandigheid alleen dat het openbaar ministerie voor het opstellen van zijn
vordering meer tijd zou hebben gehad dan
de beklaagde en zijn raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, ontneemt de beklaagde niet de waarborg
op een eerlijk proces. (Art. 6.1 en 6.3, b,
E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3, b, I.V.B.P.R.)
6 februari 1996
152
9. - Strafzaken - Strafvordering Dagvaarding- Verwoording van de telastleggingen - Gebruik van de term "inzonderheid" - Begrip.
Wanneer een minister, die in beschuldiging is gesteld en voor het Hof is gebracht
ingevolge een beslissing van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, kritiekheeft
op het gebruik van het bijwoord "inzonderheid" in de verwoording van de telastleggingen in de dagvaarding, gaat het Hof
na ofhet gebruik van die term de beschuldigde belet kennis te nemen van de door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
bij het Hof aanhangig gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in
ontkennend geval beslist het Hof dat het
gebruik van dat woord de aanhangigmaking
niet ongeldig maakt. (Art. 103 Gw. 1994.)
12 februari 1996
176
10. - Strafzaken - Dagvaarding Vermelding van wat de beklaagde wordt
ten laste gelegd - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De dagvaarding in strafzaken moet de
overtreden wetsbepaling niet aanwijzen;
het is voldoende dat de beklaagde met
genoegzame zekerheid weet wat hem ten
laste wordt gelegd en dat hij zijn verdediging kan voordragen, wat door de feitenrechter op onaantastbare wijze wordt
beoordeeld. (Artt. 145 en 182 Sv.)
13 februari 1996
192
11. - Strafzaken- Deskundige- Deelname aan het verhoor door de opsporingsambtenaren.
De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
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-179inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerleggingvan zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april1996
247
12. - Strafzaken-Deskundige- Inzage _
van het dossier.
De miskenningvan de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april1996
247
13. - Strafzaken
Deskundige Verkrijgen van afschrift van de processen-verbaal van de opsporingsambtenaren.
De miskenning van de plicht tot geheimhouding van het onderzoek of van het
recht van verdediging kan, in strafzaken,
niet worden afgeleid uit het feit dat de
deskundige heeft deelgenomen aan het
verhoor door de opsporingsambtenaren,
inzage heeft gekregen van het dossier en
na de neerleggingvan zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
5 april1996
247
14. - Strafzaken- Tijd en faciliteiten
nodig ter voorbereiding van de verdediging - Begrip.
Om te bepalen of de beklaagde en zijn
raadsman over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij nodig hebben
ter voorbereiding van hun verdediging,
moet rekening worden gehouden met de
tijd en de faciliteiten die hen werden gegeven zowel voor als tijdens de terechtzittingen, en inzonderheid met het feit dat de
overtuigingsstukken in de zittingszaal zijn
neergelegd, dat de deskundige de opdracht
heeft gekregen om de door de verdediging
gezochte overtuigingsstukken terug te vinden en dat de getuigen zijn gehoord waarvan het verhoor door de verdediging was
gevraagd. (Art. 6.3, b, E.VR.M.; art. 14.3,
b, I.VB.P.R.)
24 7
5 april 1996
15. - Strafzaken
Ondervraging
van de beklaagde verschillende jaren na
de feiten - Gevolgen.
Een schending van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid dat de beklaagde voor het

eerst meer dan vijf jaar na de feiten is
ondervraagd, wanneer het ingewikkeld
karakter van de zaak de oorzaak ervan
was dat hij niet te gepasten tijde, kort na
de feiten, kon worden ondervraagd.
247
5 april 1996
16. - Strafzaken- Recht om enkel op
grand van een beslissing van een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een
vonnisgerecht - Recht op rechtspraak in
twee instanties - Begrip.
Noch het recht van verdediging noch
art. 6 E.VR.M. waarborgen het recht van
een persoon om enkel op grond van een
beslissingvan een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een vonnisgerecht,
ofhet recht op rechtspraak in twee ins tanties.
24 7
5 april 1996
17.- Strafzaken-Onderzoekterterechtzitting-Afwezigheid van partijen- Gevolg.
Elke strafzaak wordt ter terechtzitting
onderzocht, ongeacht de partijen al dan
niet aanwezig zijn. (Artt. 149, 152 en 186
Sv.)
25 april 1996
346
18. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving.
De waarborg van de uitoefening van het
recht van verdediging kan, wat de handhaving van de voorlopige hechtenis betreft,
op grond van feitelijke gegevens betreffende de organisatie van het onderzoek
beoordeeld worden.
684
23 juli 1996
19. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerecht - Artikel 6
E. V.R.M. - Toepassingsgebied.
Art. 6 E.VR.M. is in beginsel niet van
toepassing op het recht van verdediging
voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.
(Art. 6 E.V.R.M.)
2 oktober 1996
841
20. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel Onvolledig dossier - Geen voeging van
bepaalde processen-verbaal.
Een verdachte, wiens voorlopige hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan noch de scherrding van art. 5 E.V.R.M., noch de scherrding van zijn recht van verdediging of van
het beginsel van de rechtspleging op tegenspraak afleiden uit het feit dat vijf processenverbaal ontbreken in het ter inzage van de
verdachte en diens raadslieden gelegde
dossier wanneer, enerzijds, uit de regelmatig opgemaakte en niet van valsheid

-
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betichte inventaris van het dossier blijkt
dat drie van die processen-verbaal in het
dossier zaten ten tijde van de verschijning
van de verdachte voor de raadkamer, en
wanneer, anderzijds, de raadslieden van
die verdachte van de twee overige processenverbaal inzage hebben gekregen ten tijde
van hun verschijning voor de kamer van
inbeschuldigingstelling, en, ten slotte, de
raadslieden elke verdaging van de zaak
naar een latere datum met het oog op de
vervollediging van het dossier hebben geweigerd. (Art. 5 E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30
Wet Voorlopige Hechtenis; art. 423 Sv.;
art. 124 K.B. 28 dec. 1950.)
2 oktober 1996
841

21. - Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Strafdossier - Mededeling van
het dossier.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft
voor dat het dossier voor de kamer van
inbeschuldigingstelling aan de verdachte
of aan zijn raadsman moet worden medegedeeld; de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt
enkel dat bericht aan de raadsman van de
verdachte moet worden gegeven; art. 22
Wet Voorlopige Hechtenis, inzake het recht
op inzage van het dossier, is niet toepasselijk op de rechtspleging in hoger beroep.
(Artt. 22 en 30, § 2, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
16 oktober 1996
928
22. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het
dossier.
Het recht van verdediging van een verdachte die verschijnt om uitspraak te horen
doen over de handhaving van zijn voorlopige hechtenis wordt niet geschonden
als het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, die verdachte de
mogelijkheid biedt van zijn dossier inzage
te nemen door een verdaging toe te staan
binnen de termijn van art. 30, § 3,
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis. (lmpliciet).
16 oktober 1996
928
23. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Regelmatig in de debatten
gebracht stuk - Gevolgtrekking door de
rechter.
De rechter kan de door de partijen voorgedragen middelen ambtshalve aanvullen
met een regelmatig in de debatten gebracht
stuk waarvan eiser en zijn raadsman gebruik
maken; door uit dat stuk het bestaan van
een feitelijk gegeven af te leiden, ofschoon
geen van de partijen dat heeft gedaan,
miskent de rechter noch het beginsel van

de rechtspleging op tegenspraak, noch het
algemeen beginsel van het recht van de
verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
23 oktober 1996
960
24. - Strafzaken- Slagen en verwondingen - Onopzettelijk doden - Verweermiddelen - Omvang.
De vervolgingen die uit hoofde van het
misdrijf onvrijwillige doodslag zijn ingesteld, impliceren dat de beklaagde zijn
verweermiddelen doet gelden tegen alle
vormen van het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, het bestanddeel van
voormeld misdrijf, die de doodslag
kunnen hebben veroorzaakt. (Artt. 418 en
419 Sv.)
20 november 1996
1067
25. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Bericht aan raadsman - Afwezig - Gevolg.
Is naar recht verantwoord de beslissing
van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige hechtenis dat
het recht van verdediging van de verdachte, wiens raadsman geen bericht kreeg
van de dagstelling, niet is miskend, op
grond van de vaststellingen dat de verdachte daarvan zelf tijdig bericht kreeg,
dat het dossier gedurende de laatste werkdag voor de terechtzitting te zijner
beschikking werd gehouden, dat zijn raadsman kennis had van het dossier en
omstandige besluiten kon opmaken en
dat deze raadsman, noch hijzelf een uitstel meenden te moeten vragen. (Art. 21, §
3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
17 december 1996
1228
26. - Strafzaken- Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het
dossier door de verdachte en door zijn
raadsman - Inhoud van het dossier Overtuigingsstukken.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de
in beslag genomen overtuigingsstukken
zich moeten bevinden in het dossier dat
met toepassing van art. 22 Wet Voorlopige
Hechtenis ter beschikking moet worden
gehouden van de verdachte en van zijn
raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door de
procureur des Konings overeenkomstig art.
30 van dezelfde wet worden bezorgd aan
de procureur-generaal bij het hof van beroep;
het komt toe aan de verdachte of zijn
raadsman om de overlegging van de in
beslag genomen overtuigingsstukken te
verzoeken.
1253
24 december 1996
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BELASTINGZAKEN
27. - Belastingzaken - Aanvoering dat
het recht van verdediging is geschonden
doordat de advocaat van een partij niet
werd verwittigd - Nieuw middel - Ontvankelijkheid.
Het middel ten betoge dat het recht van
verdediging van de verzoekende partij is
miskend doordat haar advocaat niet werd
verwittigd van de datum van de openbare
terechtzitting van de bestendige deputatie, kan niet voor het eerst voor het Hof
worden aangevoerd.
1180
6 december 1996

TUCHTZAKEN
28. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Verzoek om
opschorting - Weigering.
Noch een schending van artikel 6.1
E.V.R.M., dat het recht op een eerlijk
proces waarborgt, noch een miskenning
van het recht van verdediging kunnen
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van de Orde
van Geneesheren niet is ingegaan op het
verzoek tot opschorting, dat was ingediend door een geneesheer die het koninklijk besluit, waarop de tegen hem ingestelde
tuchtvordering is gegrond, van valsheid
had beticht en zich op grond van die
betichting van valsheid burgerlijke partij
had gesteld bij een onderzoeksrechter. (Art.
6.1 E.V.R.M.)
17 oktober 1996
935

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
ALGEMEEN
GEEN CONCLUSIE

Strafzaken (geestrijke dranken en douane
en accijnzen inbegrepen)
Tuchtzaken
OP CONCLUSIE

Burgerlijke zaken (handels- en sociale zaken
inbegrepen)
Strafzaken (geestrijke dranken en douane
en accijnzen inbegrepen)

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Strafzaken- Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen omkleed te
zijn, moet de beslissing waarbij op de
strafvordering een veroordeling wordt uitgesproken, de bestanddelen van het mis-

drijf en de desbetreffende wetsbepalingen
vermelden. (Art. 149 Gw.; art. 195 Sv.)
239
27 maart 1996
2. - Algemeen - Burgerlijke zaken Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op
verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en wanneer zij volgens een of meer
van die uitleggingen naar recht is verantwoord maar volgens een of meer andere
niet; zulks is het geval wanneer het hof
van beroep in het ongewisse heeft gelaten
of het de partijen hoofdelijk heeft veroordeeld op grond van een zakelijke vordering of op grond van contractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid buiten overeenkomst. (Art. 149 Gw.)
388
3 mei 1996
3. - Algemeen - Uitspraak bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking - Hof van Cassatie - Arrest Rechtsleer van dat arrest - Feitenrechter
- Beslissing die dat arrest aanvoert Eigen overtuiging.
De feitenrechter die tot staving van zijn
beslissing een arrest van het Hof van
Cassatie aanvoert, kent aan dat arrest,
met schending van art. 6 Ger.W., niet het
karakter toe van een algemene en als
regel ge1dende beschikking, wanneer uit
de redenen van het aangenomen vonnis
blijkt dat hij zich uit eigen overtuiging bij
de rechtsleer van dat arrest aansluit. (Artt.
6, 1110 en 1120 Ger.W.)
822
30 september 1996
4. - Algemeen - Burgerlijke zaken Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Een beslissing is gegrond op dubbelzinnige redenen, wanneer die redenen op
verscheidene wijzen kunnen worden uitgelegd en wanneer zij volgens een of meer
van die uitleggingen naar recht is verantwoord maar volgens een of meer andere
niet. [Art. 149 G.W. (1994).]
3 oktober 1996
843

GEEN CONCLUSIE
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

5. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Voorlopige hechtenis Voorlopige invrijheidstelling - Beslissing
van verwerping- Redengeving- Nationaliteit van de beklaagde - Discriminatie.

-182Geen discriminatie, in de zin van de
Racismewet 30 juli 1981, bedrijft de rechter die in feite vaststelt dat, onder meer,
het objectief gegeven van de nationaliteit
van de beklaagde mede een ernstige reden
is om te vrezen dat hij zich aan het optreden van het gerecht zal onttrekken. (Art.
4 Racismewet 30 juli 1981 en art. 27 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
23 januari 1996
99
6. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering Veroordeling - Toepasselijke wettekst Opgave van die tekst - Vergissing Gevolg.
Met redenen omkleed is de veroordelende beslissing die oordeelt dat de bestanddelen van het misdrijf verenigd zijn, doch
een vergissing bevat in de aanwijzing van
de toepasselijke wettekst. (Artt. 97 Gw.
1831; art. 149 Gw. 1004.)
24 januari 1996
101
7. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Redenen - Tegenstrijdigheid - Begrip.
Tegenstrijdig is de redengeving die enerzijds vaststelt dat een proces-verbaal, opgesteld door de verbalisanten, niet de bijzondere
bewijswaarde geniet, als bedoeld in art.
62 Wegverkeerswet, doch anderzijds oordeelt dat bedoeld proces-verbaal bewijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel
voor wat betreft de door de verbalisanten
verrichte materiele vaststellingen. (Art.
149 G.W)
27 februari 1996
204
8. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Naar recht met
redenen omklede beslissing - Voorwaarden.
Om naar recht met redenen te zijn
omkleed, moet de veroordelende beslissing opgave doen van de wetsbepalingen
waarbij de bestanddelen van het bewezen
verklaarde misdrijf en een straf worden
bepaald. (Art. 163 Sv.)
329
23 april 1996
9. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafmaat - Bijzondere motiveringsverplichting - Zwaarte
van de feiten - Draagwijdte.
De rechter, die voor de bepaling van de
op te leggen strafmaat de zwaarte van de
feiten in aanmerking neemt, vermag slechts
rekening te houden met de feiten die het

voorwerp van de strafvordering uitmaken
en die bewezen zijn verklaard. (Art. 195,
tweede lid, Sv.)
408
7 mei 1996
10. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf- Art. 195, tweede
lid, Sv. - Keuze - Afzonderlijke motivering.
Artikel195, tweede lid, Sv. schrijft voor
dat de rechter de redenen moet vermelden
waarom hij dergelijke straf of dergelijke
maatregel uitspreekt en de strafmaat voor
elke uitgesproken straf of maatregel moet
rechtvaardigen; de rechter is niet verplicht dit te doen in een afzonderlijke
motivering wanneer de door hem aangegeven redenen zowel de keuze van de
uitgesproken straffen als de strafmaat
voor elk ervan betreffen. (Art. 195, tweede
lid, Sv.)
14 mei 1996
458
11. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf of maatregel Art. 195, tweede lid, Sv. - Keuze- Afzonderlijke motivering.
Nadat de rechter de keuze heeft gedaan
bijkomende straffen ofmaatregelen die hij
wil uitspreken afzonderlijk te motiveren,
moet hij voor elk van deze straffen of
maatregelen de redenen vermelden. (Art.
195, tweede lid, Sv.) (Impliciet.)
458
14 mei 1996
12. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf- Motivering Voortduren van een wederrechtelijke toestand- Schuldig verzuim - Miskenning
van het vermoeden van onschuld- Onwettige straf
De appelrechters die de verhoging van
de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op de feitelijke
omstandigheid dat de beklaagde op datum
van de bestreden beslissing "nog steeds
geen einde heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van
het door hen bewezen verklaard bouwmisdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen,
verwijten, voor de bepaling van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig
verzuim, wat zij slechts vermogen te doen
vanaf zijn definitieve veroordeling wegens
de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de beklaagde
onschuldig wordt geacht tot hij bij een
beslissing die kracht van gewijsde heeft,
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is veroordeeld. (Artt. 195, tweede lid, en
211 Sv.; art. 6.2 E.V.R.M.)
25 juni 1996
644
13. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Opschorting
van de uitspraak van de veroordeling Motivering- Tegenstrijdigheid- Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is de
rechterlijke beslissing waarbij de rechter
uitspraak doet over de strafmaat en de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt. (Art. 149 Gw. 1994.)
899
9 oktober 1996
14. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Wegverkeersreglement
van 01-12-1975 -Artikel10.1, r en 3°Een veroordeling - Wettelijkheid.
Schendt noch art. 149 Gw. noch enige
bepaling van het Sv., de beslissing van de
rechter die ten laste van de beklaagde een
overtreding vaststelt van zowel het 1° als
het 3° van art. 10.1 van het Wegverkeersreglement, waarnaar in de beslissing verwezen wordt en waarvan de tekst wordt
aangehaald, en de tenlastelegging waar
deze overtredingen zijn samengebracht,
bewezen verklaart. (Art. 149 Gw. en art.
10.1, 1° en 3°, Wegverkeersreglement.)
924
15 oktober 1996
15. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf- Motivering Misdrijf strafbaar met een gevangenisstraf en I of een geldboete - Veroordeling
tot een geldboete.
Wanneer een misdrijf strafbaar is met
een gevangenisstraf en een geldboete, of
met een van die straffen aileen, moet de
rechter, die enkel een geldboete oplegt, die
keuze niet met redenen omkleden; de motivering van de strafmaat kan bestaan uit
een beschrijving van de gegevens die de
ernst van de aan de beklaagde ten laste
gelegde fout kenmerken. (Art. 195, tweede
lid, Sv.)
27 november 1996
1104
16. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Meerdere telastleggingen- Een onwettige straf- Hoger beroep
- Bevestiging - Hervorming - Motivering.
Regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is de beslissing
van de appelrechters die, ingevolge de
devolutieve werking van het hoger beroep,
de zaak opnieuw onderzoeken, het beroep

en vonnis, wat een telastlegging betreft,
met verwijzing naar de motivering van de
eerste rechter bevestigen, wat een andere
telastlegging betreft, met eigen motieven
oordelen dat de eerste rechter ten onrechte
een verschoningsgrond had aangenomen
en op grond hiervan een onwettige straf
uitsprak, de beklaagde schuldig verklaren
aan deze laatste telastlegging, zoals omschreven in de beschikking tot verwijzing en
hem, in aanmerking genomen de correctionalisering van dit feit, met eenparige
stemmen veroordelen tot de bij de wet
bepaalde straffen. (Artt. 211 en 211bis Sv.)
17 december 1996
1221
TUCHTZAKEN

17. - Geen conclusie- ThchtzakenAdvocaat- Inschrijving op het tableau en
voor de stage - Raad van de Orde Weigering van inschrijving- Motivering.
De raad van de Orde van Advocaten is
meester over het tableau, maar de weigering van inschrijving moet met redenen
worden omkleed, zodat de raad van de
Orde verplicht is de gegevens te vermelden die de beslissing schragen dat degene
die om zijn inschrijving verzoekt, zich in
de uitoefening van zijn beroep niet waardig zal gedragen. (Art. 432 Ger.W.)
27 juni 1996
661

OP CONCLUSIE
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

18. - Op conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op de conclusie Conclusie niet meer ter zake dienend Gevolg.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een conclusie die wegens de door hem
genomen beslissing niet meer ter zake
dienend is. [Art. 149 Gw. (1994).]
91
22 januari 1996
19. - Op conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Beschouwing- Geen rechtsgevolg.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een beschouwing waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afieidt. [Art. 149
Gw. (1994).]
19 april 1996
327
20. - Op conclusie -Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek aan antwoord.

-
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Geen gebrek aan antwoord kan worden
afgeleid uit de omstandigheid dat de feitenrechter de stelling van een partij aanneemt en de stelling van de andere verwerpt.
(Art. 149 Gw. 1994.)
348
25 april 1996
21. - Op conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gebrek aan antwoord.
Het middel dat de rechter aanwrijft de
stelling van de verweerder niet te hebben
onderzocht, voert geen gebrek aan antwoord aan. (Art. 149 Gw. 1994.)
348
25 april 1996
22. - Op conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op de conclusie Conclusie niet meer ter zake dienend Gevolg.
De rechter behoeft niet te antwoorden
op een conclusie die wegens de door hem
genomen beslissing niet meer ter zake
dienend is. [Art. 149 Gw. (1994).]
30 september 1996
818
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

23. - Op conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerecht Regeling van de procedure- ConclusieMotivering.
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 aanwezig of
niet aanwezig zijn. (Enig art., § XV, wet
25 okt. 1919, en enig art. wet 19 aug.
1920.)
71
17 januari 1996
24. - Op conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hof van Cassatie Verzoek van het Intemationaal Tribunaal
voor Ruanda - Onttrekking van de zaak
aan de nationale gerechten - Arrest van
het Hof- Motivering.
Wanneer het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat de zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, hoeft het Hof van Cassatie, binnen het strikte kader van de
bepalingen van het nationale recht, niet
te antwoorden op de door de verdediging
van de betrokken persoon neergelegde conclusie, als deze niets uit te staan heeft met

die bepalingen. (Art. 149 Gw.; inz. art. 6
wet van 22 maart 1996.)
900
9 oktober 1996

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN

Algemeen
Tussen vonnisgerechten
Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht
Algemeen
Aard van het misdrijf
Verzachtende omstandigheden
Militair
Allerlei

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

1. - Strafzaken- Algemeen- Belemmering van rechtsgang - Uitdrukkelijke
berusting van het openbaar ministerie Geldigheid.
Het openbaar ministerie kan geen afstand
do en van zijn recht om regeling van rechtsgebied te verzoeken. (Art. 527bis Sv.)
4juni 1996
544
2. - Strafzaken- Algemeen- Begrip.
Regeling van rechtsgebied wegens bevoegdheidsgeschil vereist het bestaan van een
geschil over rechtsmacht waardoor de uitoefeningvan de strafvorderingwordt belemmerd. (Artt. 525 e.v. Sv.)
11 juni 1996
578
3. - Strafzaken- Algemeen- Begrip.
Regelingvanrechtsgebied wegens bevoegdheidsgeschil vereist het bestaan van een
geschil over rechtsmacht waardoor de uitoefening van de strafvordering wordt belemmerd. (Art. 525 e.v. Sv.)
26 november 1996
1104
4. - Strafzaken - Algemeen - Vereiste - Geschil van rechtsmacht- Tussen
onderzoeksrechter en vonnisgerecht.
Niet ontvankelijk, omdat het geen geschil
van rechtsmacht oplevert, is het verzoek
van een beklaagde of verdachte tot regeling van rechtsgebied gegrond op de oms tandigheid dat hij eensdeels voor een correctionele rechtbank wordt vervolgd en
anderdeels door een onderzoeksrechter (van hetzelfde rechtsgebied) werd
aangehouden wegens onderscheiden feiten die overtredingen van een zelfde
wettelijke bepaling vormen. (Art. 525 e.v.
Sv.)
26 november 1996
1104
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7. - Strafzaken - Tussen vonnis5. - Strafzaken - Tussen vonnis- gerechten - Positief bevoegdheidsgeschil
gerechten - Verschillende feiten- Verwij- - Zelfde of als samenhangend aangewezing beklaagde naar correctionele rechtbanken zen feiten- Rechtstreekse dagvaarding- Afzonderlijke beschikkingen - Correc- Mogelijk strijdige uitspraken - Ontvantionele rechtbanken uit verschillende rechts- kelijkheid.
gebieden - Samenhang - Beklaagde Er bestaat een positief bevoegdheidsVerzoek tot regeling van rechtsgebied geschil wanneer twee of meer niet tot het
Beoordeling door het Hof
rechtsgebied van hetzelfde hofvan beroep
Wanneer een beklaagde, die bij twee af- behorende rechtbanken, alvorens over de
zonderlijke beschikkingen wegens verschil- grond van de zaak te oordelen, zich bevoegd
lende feiten is verwezen naar correctio- verklaren omtrent dezelfde of als samennele rechtbanken die niet ressorteren onder hangend aangewezen feiten of wanneer
het rechtsgebied van hetzelfde hof van dergelijke feiten door twee of meer verberoep, tot staving van een verzoek tot re- wijzingsbeschikkingen bij rechtbanken die
geling van rechtsgebied aanvoert dat er niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof
een positief conflict van rechtsmacht is van beroep behoren, aanhangig zijn geontstaan wegens samenhang tussen de maakt; het louter feit van rechtstreekse
misdrijven waarvoor hij werd verwezen, dagvaarding voor verschillende rechtbangaat het Hof na, nadat het heeft vastge- ken en het louter aanvoeren van een gevaar
steld dat tegen de bovengenoemde beschik- voor strijdige uitspraken bij nietkingen vooralsnog geen rechtsmiddel open- samenvoeging van dossiers levert geen
staat, ofuit de processtukken blijkt dater bestaand geschil van rechtsmacht op; een
tussen de misdrijven een verband van verzoek tot regeling van rechtsgebied op
zodanige aard lijkt te bestaan dat een deze gronden is derhalve niet ontvankegoede rechtsbedeling de gezamenlijke berech- lijk. (Artt. 525 e.v. Sv.)
11 juni 1996
578
ting ervan door een zelfde rechter vereist;
in bevestigend geval regelt het Hof het
ONDERZOEKSGERECHT EN VONrechtsgebied door een van de beschikkin- TUSSEN
NISGERECHT
gen van het onderzoeksgerecht te vernietigen in zoverre zij het vonnisgerecht heeft Algemeen
aangewezen en verwijst het die zaak naar
8. - Strafzaken - Tussen onderzoeksde andere correctionele rechtbank. (Art. gerecht en vonnisgerecht - Algemeen 526 Sv.)
Beschikking tot verwijzing na correctio28 mei 1996
503 nalisatie - Beslissing tot onbevoegdver6. - Strafzaken - Tussen vonnis- klaring van het vonnisgerecht - Ongegerechten - Positief bevoegdheidsgeschil grond - Regeling van rechtsgebied - Begrip - Zelfde of als samenhangend Vernietiging van de beslissing van het
aangewezen feiten - Rechtstreekse dag- vonnisgerecht- Verwijzing naar het vonnisgerecht anders samengesteld.
vaarding - Ontvankelijkheid.
Er bestaat een positief bevoegdheidsgeWanneer het Hof, tot regeling van
schil wanneer twee of meer niet tot het rechtsgebied, een beslissing van een
rechtsgebied van hetzelfde hofvan beroep appelgerecht vernietigt, op grond dat de
behorende rechtbanken, alvorens over de appelrechters zich onterecht onbevoegd
grond van de zaak te oordelen, zich bevoegd hebben verklaard na een regehnatige correcverklaren omtrent dezelfde of als samen- tionalisering van een misdaad, verwijst
hangend aangewezen feiten of wanneer het Hof de zaak naar hetzelfde appeldergelijke feiten door twee of meer ver- gerecht, anders samengesteld. (Art. 526
wijzingsbeschikkingen bij rechtbanken die Sv.)
23 april 1996
330
niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof
van beroep behoren, aanhangig zijn ge9.
Strafzaken
Tussen
onderzoeksmaakt; het louter feit van rechtstreekse dagen vonnisgerecht - Algemeen vaarding voor verschillende rechtbanken en gerecht
geschil inzake bevoegdheid het louter aanvoeren van een gevaar voor Geen
strijdige uitspraken bij niet-samen- Gevolg.
voeging van dossiers levert geen bestaand
Wanneer de raadkamer de zaak naar de
geschil van rechtsmacht op; een verzoek tot correctionele rechtbank heeft verwezen en
regeling van rechtsgebied op deze gronden is deze rechtbank, ondanks de gebruikte
derhalve niet ontvankelijk. (Artt. 525 e.v. Sv.) bewoordingen, geen uitspraak doet inzake
11juni 1996
578 bevoegdheid maar vaststelt dat de zaak

-
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niet in staat van wijzen is, zegt het Hof
dat er geen reden is tot regeling van
rechtsgebied.
7 mei 1996
418
10. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van
het misdrijf - Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Verwijzingsbeschikking - Arrest houdende onbevoegdverklaring- Vernietiging van de beschikking
- Verdachte in hechtenis - Verwijzing naar de anders samengestelde raadkamer.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele recbtbank beeft verwezen wegens een niet gecorrectionaliseerde misdaad, en het vonnisgerecht
zicb onbevoegd heeft verklaard, regelt het
Hof het rechtsgebied, vernietigt het de
bescbikking van de raadkamer en, wanneer het vaststelt dat de verdacbte nog
altijd in bechtenis is, verwijst bet de zaak
naar dezelfde, docb anders samengestelde
raadkamer.
22 mei 1996
4 78
Aard van bet misdrijf
11. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf - Slagen en verwondingen Onopzettelijk doden - Wegverkeer.
De correctionele recbtbank is niet bevoegd
om kennis te nemen van het aan een
beklaagde ten laste gelegde onopzettelijk
doden dat bet gevolg blijkt te zijn van
een verkeersongeval. (Art. 138, 6°bis, Sv.)
20 november 1996
· 1068
12. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdriJf- Niet correctionaliseerbare misdaad - Verwijzingsbeschikking van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Geen
rechtsmiddel mogelijk -Arrest houdende
onbevoegdheidverklaring - Kracht van
gewijsde - Verstek.
Ret Hof regelt het rechtsgebied wanneer bet vaststelt dater onderlinge tegenstrijdigheid bestaat tussen een verwijzingsbeschikking van de kamer van inbescbuldigingstelling en een arrest van het hof van
beroep dat een geschil van rechtsmacbt
doet ontstaan dat de loop van bet gerecht
belemmert, dat tegen de verwijzingsbeschikking alsnog geen rechtsmiddel kan
worden ingesteld en bet arrest enerzijds
in kracht van gewijsde is gegaan wat de
beklaagden betreft ten aanzien van wie
het op tegenspraak is gewezen, anderzijds
niet vatbaar is voor verzet door de beklaag-

den ten aanzien van wie het bij verstek
gewezen is.
1223
17 december 1996
13. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf- Niet correctionaliseerbare misdaad - Verwijzingsbeschikking van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Arrest
houdende onbevoegdheidverklaring- ~r
nietiging van de beschikking- Verdachte
in hechtenis - ~rwijzing naar de anders
samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de kamer van inbescbuldigingstelling een verdacbte verwezen heeft
naar de correctionele rechtbank wegens
een niet correctionaliseerbare misdaad en
het bof van beroep zicb onbevoegd heeft
verklaard, regelt het Hof bet rechtsgebied, vernietigt het arrest van de kamer
van inbescbuldigingstelling en, nadat bet
vastgesteld heeft dat de verdachte nog
steeds in voorlopige hecbtenis is, verwijst
bet de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van hetzelfde bofvan beroep,
anders samengesteld.
17 december 1996
1223
14. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf- Niet correctionaliseerbare misdaad - Verwijzingsbeschikking van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Arrest
houdende onbevoegdheidverklaring Vernietiging van de beschikking- Verwijzingsbeschikking van de raadkamer Samenhang- Gevolg- Vernietiging van
de beschikking- Beperking- Verwijzing
naar de anders samengestelde kamer van
inbeschuldigingstelling.
Wanneer enerzijds de kamer van
inbeschuldigingstelling verdacbten verwezen beeft naar de correctionele recbtbank
wegens een niet correctionaliseerbare misdaad, anderzijds de raadkamer bepaalde
van deze verdacbten verwezen heeft naar
de correctionele recbtbank wegens andere
misdrijven en bet bof van beroep zich
onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de strafVordering met betrekking tot deze samenhangende feiten, regelt
bet Hof het rechtsgebied, vernietigt het
arrest van de kamer van inbescbuldigingstelling, alsook, indien er samenhang schijnt
te bestaan tussen die misdaad en die
andere misdrijven, de beschikking van de
raadkamer, behalve in zoverre daarbij werd
beslist dat, wegens bet bestaan van verzacbtende omstandigheden, de in die beschikking vermelde misdaad aileen nog tot
correctionele straffen aanleiding kon geven

-187en verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van hetzelfde hof
van beroep, anders samengesteld.
17 december 1996
1223
Verzachtende omstandigheden
15. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende
omstandigheden - Raadkamer- Verwijzing naar de correctionele rechtbank Misdaad- Geen aanneming van verzachtende omstandigheden - Onbevoegduerklaring van het vonnisgerecht - Vernietiging van de beschikking van de raadkamer - Verwijzing naar de kamer van
inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer, zonder aanneming van verzachtende omstandigheden,
een beklaagde wegens een misdaad naar
de correctionele rechtbank verwijst en het
vonnisgerecht zich onbevoegd verklaart
vernietigt het Hof, op een verzoek tot
regeling van rechtsgebied, de beschikking
van de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling, nate hebben vastgesteld dat tegen
de beschikking van de raadkamer
vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat
en de beslissing van het vonnisgerecht in
kracht van gewijsde is gegaan zodat uit de
strijdigheid van die beslissingen een
geschil van rechtsmacht is ontstaan
dat de rechtsgang belemmert. (Art. 525
s~>

6 februari 1996
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Militair
16. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Militair.
Wanneer een beschikking van de raadkamer de beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, het hof
van beroep zich onbevoegd verklaarde
omdat de beklaagde onder de bevoegdheid
van de krijgsrechtsmachten ressorteerde
er tegen de beschikking van de raadka~
mer vooralsnog geen rechtsmiddel kan
worden aangevoerd, het arrest van het hof
van beroep in kracht van gewijsde is
g;E_!gaan en de onbevoegdverklaring gegrond
h~kt! regelt het Hof het rechtsgebied, vermetigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de
krijgsauditeur. (Art. 527 Sv. en art. 21
Mil.Sv.)
3 december 1996
1156
Allerlei
17. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei -

Vonnisger~~ht 4an.hangigmaking Afzonderh;ke besch~kkmgen - Feiten Gerecht bevoegd voor de ene en niet voor de
andere - Samenhang - Onbevoegduerklaring voor de gehele zaak- Geen opgave
van de verzachtende omstandigheden Vernietiging van de beschikking - OnbeVf!e~dverklaring Gedeeltelijke vernietlgmg.
Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke beschikkingen een verdachte naar de
correctionele rechtbank verwezen heeft
enerzijds, wegens als misdaad omschre~
ven feiten waarvoor zij geen verzachtende
omstandigheden heeft aangenomen en
anderzijds, wegens feiten waarvoor de r~cht~
bank bevoegd is, en de rechtbank zich
voor het geheel onbevoegd verklaart wegens
het bestaan van samenhang, vernietigt
het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer waarin de verzachtende omstandigheden ni~t werden aangenomen, alsook
het vonms van de correctionele rechtbank, in zoverre de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard t.a.v. de misdrijven
waarvan ze regelmatig kennis genomen
had.
17 januari 1996
73

18. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei Vonnisgerecht - Aanhangigmaking Afzonderlijke beschikkingen - Feiten Gerecht bevoegd voor de ene en niet voor de
andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak- Geen opgave
van c!e ~e:zachtende omstandigheden Vernwt~gmg van de beschikking O:tb.ev_oegdverklaring - Gedeeltelijke vernzet~gmg.

Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke beschikkingen een verdachte naar
een correctionele rechtbank verwezen
heeft, enerzijds, wegens als misdaad
omschreven feiten waarvoor zij geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, en, anderzijds, wegens feiten waarvoor
de rechtbank bevoegd is, en de rechtbank
zich voor het geheel onbevoegd verklaart
wegens het bestaan van samenhang ver~ietigt het Hof, op een verzoek tot 'regehng van het rechtsgebied, de beschikking
van de raadkamer waarin de verzachtende omstandigheden niet werden aangenomen, alsook het vonnis van de correctionele rechtbank, in zoverre de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard t.a.v.
de misdrijven waarvan ze regelmatig kennis genomen had.
22 mei 1996
478
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SAMENHANG
1. - Strafzaken - Vonnisgerecht Aanhangigmaking-Afzonderlijke beschikkingen - Feiten - Gerecht bevoegd voor
de ene en niet voor de andere - Gevolg.
Wanneer bij een vonnisgerecht door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten
aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet
wettig onbevoegd verklaren voor de gehele
zaak, terwijl het zelf vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend zijn.
73
17 januari 1996
2. - Strafzaken - Strafuordering Geen algemeen rechtsbeginsel - Begrip.
De artt. 226 en 227 Sv. betreffende de
samenhang zijn geen uitdrukking van een
algemeen rechtsbeginsel, maar zijn regels
die gelden voor en toepasselijk zijn op alle
strafrechtsplegingen.
12 februari 1996
176
3. - Strafzaken - Strafvordering Beoordeling - Ogenblik.
De samenhang moet niet noodzakelijkerwijze vooraf vastgesteld zijn door een
onderzoeksgerecht; de feitenrechter beoordeelt zelf het bestaan van de samenhang
en derhalve de omvang van de aanhangigmaking en van zijn bevoegdheid i.v.m.
de samenhangende misdrijven, wanneer
hij geadieerd wordt ingevolge een regelmatige verwijzing of een regelmatige rechtstreekse dagvaarding. (Artt. 226 en 227
Sv.)
176
12 februari 1996
4. - Strafzaken - Strafuordering Gevolgen.
Ret bestaan van samenhang heeft tot
gevolg dat alle mededaders van of medeplichtigen aan samenhangende misdrijven tezamen worden berecht door hetzelfde
rechtscollege. (Artt. 226 en 227 Sv.)
176
12 februari 1996
5. - Strafzaken - Strafuordering Minister beschuldigd - Feiten ten laste
gelegd aan andere justitiabelen - Samenhang - Bevoegdheid van het Hof
Wanneer er samenhang bestaat tussen
strafbare feiten die aan een minister worden verweten en feiten die ten laste worden gelegd aan andere justitiabelen, heeft
de bevoegdheid die de Gw. toekent aan het
Hof van Cassatie, verenigde kamers, tot
gevolg dat alle vervolgingen worden gebracht

voor dit hoogste rechterlijk orgaan. (Art.
103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.)
176
12 februari 1996
6. - Strafzaken - Strafuordering Artt. 226 en 226 Sv. - Regels die van
algemene toepassing zijn - Verenigbaarheid met art. 14 E. V.R.M.
De regels van de samenhang, die van
algemene toepassing zijn, doen geen willekeurig onderscheid ontstaan in de behandeling van de vervolgde personen in de zin
van art. 14 E.V.R.M. (Artt. 226 en 227 Sv.)
176
12 februari 1996
7. - Strafzaken - Strafuordering Minister beschuldigd - Feiten ten laste
gelegd aan andere justitiabelen - Artt.
226 en 227 Sv. - Verenigbaarheid met de
artt. 10 en 11 Gw. 1994- ArbitragehofPrejudicieel geschil - Verplichting van
het Hof van Cassatie - Begrip.
De vordering die ertoe strekt te verkrijgen dat het Hof van Cassatie, dat een
minister en andere justitiabelen moet berechten, aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag stelt, teneinde door dat Hof te doen
zeggen of de artt. 10 en 11 Gw. worden
geschonden door de artt. 226 en 227 Sv.
i.v.m. de samenhang en, in zoverre laatstvermelde artikelen tot gevolg hebben dat
een beklaagde, die niet de hoedanigheid
van minister heeft, voor het Hof van Cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf,
wordt gebracht, valt niet onder toepassing
van art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof
en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het ontnemen van de
mogelijkheid om zich voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen
van een dubbele aanleg, alsook van de
voorziening in cassatie, een ongelijkheid
en een discriminatie doen ontstaan in
strijd met de artt. 10 en 11 Gw., die
arikelen geschonden zouden zijn, niet door
een wet, een decreet of een regel als bedoeld
in art. 134 Gw., maar door art. 103 Gw.
12 februari 1996
176
8. - Strafzaken - Strafuordering Minister beschuldigd - Feiten ten laste
gelegd aan andere justitiabelen - Aanhangigmaking van de zaak bij het HofRechtstreekse dagvaarding door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.
In de mate dat het Hof van Cassatie,
verenigde kamers, bevoegd is om ministers en, wegens de samenhang, andere
justitiabelen te berechten, kunnen deze
laatsten bij rechtstreekse dagvaardingvan
de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, voor elke misdaad of voor elk
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wanbedrijfvoor het Hofvan Cassatie worden gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een onderzoeksgerecht. (Art.
103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.; art.
141 Ger.W.)
12 februari 1996
176
9. - Strafzaken - Begrip.
Samenhang in de zin van de artt. 226 en
227 Sv. is het verband dat bestaat tussen
twee of meer misdrijven en is van zodanige aard dat het vereist dat, met het oog
op de goede rechtsbedeling en onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht
van verdediging, de zaken samen en door
dezelfde rechtbank worden beslist en deze
aldus alle aspecten van de feiten als dusdanig, de regelmatigheid van de bewijzen
en de schuld van alle vervolgde personen
kan beoordelen.
24 7
5 april 1996
10. - Strafzaken - Strafvordering Minister beschuldigd - Samenhang met
feiten ten laste gelegd aan een andere
justitiabele- Bevoegdheid van het Hof
Bij samenhang tussen strafbare feiten
ten laste van een minister en feiten ten
laste van andere justitiabelen, kan het
Hof van Cassatie, in verenigde kamers,
zich bevoegd verklaren om kennis te nemen
van de tegen laatstgenoemden ingestelde
strafvordering. (Art. 103 Gw. 1994; artt.
226 en 227 Sv.)
5 april 1996
24 7
11. - Strafzaken- Intrinsieke samenhang- Verjaring van de strafvorderingDaden die de verjaring stuiten t.a.v. een
beklaagde - Gevolgen t.a.v. de andere
beklaagden.
Wanneer de ten laste van verschillende
beklaagden gelegde feiten door intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn, stuit elke daad van onderzoek
of van vervolging ten aanzien van een van
de betrokkenen de verjaring ten aanzien
van de anderen. (Art. 22 V.T.Sv.; artt. 226
en 227 Sv.)
5 april 1996
24 7
12. - Strafzaken - Strafvordering Raadkamer - Bevoegdheid.
De raadkamer vermag formeel nietsamengevoegde rechtsplegingen te regeIen en hierbij rekening te houden met de
eventuele samenhang.
3 september 1996
701
13. - Strafzaken - Strafvordering Voorwaarde - Raadkamer - Bevoegdheid- Gelijktijdige behandeling en beoordeling.

De aanvaarding van samenhang vereist
de gelijktijdige behandeling en beoordelingvan de regelmatig aanhangig gemaakte
strafvorderingen; deze voorwaarde staat
er aan in de weg dat de raadkamer, wanneer zij samenhang vaststelt tussen de
feiten die het voorwerp uitmaken van de
voor haar aangebrachte vorderingen en
misdrijven lijken op te leveren, de verdachte op grond van een van die vorderingen naar de rechtbank zou verwijzen zonder
gelijktijdig te beslissen over de samenhangende misdrijven.
701
3 september 1996
14. - Strafzaken- StrafvorderingRaadkamer - Bevoegdheid - Uitbreiding - Territoriale bevoegdheid van een
vonnisgerecht - Voorwaarde - Gelijktijdige behandeling en beoordeling.
De raadkamer vermag, zonder dat een
voorafgaande adiering van het vonnisgerecht van de strafvordering waarvoor
dit gerecht territoriaal bevoegd is, vereist
is, tot samenhang te besluiten en op grond
hiervan haar bevoegdheid uit te breiden,
op voorwaarde dat ze beide voor haar
aangebrachte vorderingen gelijktijdig behandelt en beoordeelt.
701
3 september 1996
15. - Strafzaken - Strafvordering Uitoefening- Gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke overtredingen - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureurgeneraal - Optreden.
Het staat slechts de procureur-generaal
de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel155, tweede lid, Ger.W. de
strafvordering uitoefent; deze aanwijzing
blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie; het
komt de rechter niet toe deze aanwijzing
te onderzoeken.
8 oktober 1996
885
16. - Sociale zaken - Handelszaken
- Exceptie van samenhang - Verzoek
partij - Declinatoire exceptie - Beslissing van verwijzing - Aard - Gevolg.
De verwijzingsbeslissing wegens samenhang bindt de rechter, naar wie de zaak is
verwezen, niet betreffende de bevoegdheid; de geadieerde rechter kan bevoegdheidsincidenten regelen. (Artt. 644 en 660
Ger.W.)
21 oktober 1996
946

SCIUJLDVERGELIJKING
1. - Samenloop van schuldeisers
Wederzijdse schuldvorderingen - Nauwe
samenhang - Feitelijke beoordeling door
de rechter - Toetsing van het Hof

-190Het Hof onderzoekt of de toepassingssfeer van de schuldvergelijking is in acht
genomen; de beoordeling van de nauwe
samenhang op grand waarvan schuldvergelijking tussen de wederzijdse schulden is toegestaan, ongeacht de samenloop
van de schuldeisers, is echter een tot de
rechter behorende feitelijke beoordeling.
[Art. 1298 B.W.; art. 147, tweede lid, Gw.
(1994).]
44
12 januari 1996
2. - Onbeheerde nalatenschap- Wederzijdse schuldvorderingen- Nauwe samenhang - Feitelijke beoordeling door de
rechter - Toetsing van het Hof- Begrip.
Op basis van een feitelijke beoordeling
van de gegevens van de zaak heeft de
rechter naar recht kunnen beslissen dat
er, in het geval van een onbeheerde nalatenschap, nauwe samenhang bestaat op
grand waarvan schuldvergelijking is toegestaan tussen de schuld en de schuldvordering van de beheerder van de medeeigendom van een fl.atgebouw, q.q., als die
rechter oordeelt, enerzijds, dat die beheerder schuldenaar is van het bedrag van de
huren betreffende de appartementen waarvan de overledene in het fl.atgebouw eigenares was, welke huren hij, na het overlijden,
in ontvangst had genomen tot betaling
van de door die eigenares, bij haar overlijden, verschnldigde lasten van medeeigendom, maar tevens schuldeiser is van het
volledig bedrag van die onbetaalde lasten,
en, anderzijds, dat de wederzijdse schulden van partijen verband hielden met de
niet-betaling door de overledene van vorenbedoelde lasten. [Art. 1298 B.W.; art. 147,
tweede lid, Gw. (1994).]
44
12 januari 1996

SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGENEN ONOPZETTELIJKDODEN
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN ONOPZETTELIJK DOD EN
1. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Verkeersongeval- Onderzoeksgerecht- Verwijzing naar de correctionele rechtbank na 31
dec. 1994- Wettigheid.
Is niet wettig verantwoord, de beschikking van het onderzoeksgerecht die na 31
december 1994 de beklaagde niet naar de

politierechtbank maar naar de correctionele rechtbank verwijst wegens onopzettelijke doding als gevolg van een verkeersongeval. (Art. 138, eerste lid, en 6°bis,
Sv., zoals gewijzigd door de wet van 11 juli
1994.)
504
28 mei 1996
2. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Gebrek
aan voorzichtigheid ofvoorzorg- Begrip.
Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens
het onopzettelijk doden van een persoon,
dient de rechter te onderzoeken waarin
het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat waardoor de doodslag is veroorzaakt; daarbij dient hij inzonderheid 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
aan de beklaagde ten laste werden gelegd
ofniet.
20 november 1996
1067

OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN OPZETTELIJK DODEN
3. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Sportwedstrijd - Voetbalspel.
Deelnemen aan een sportwedstrijd verleent geen strafrechtelijke immuniteit; de
spelers dragen weliswaar de risico's van
het voetbalspel maar aanvaarden dit slechts
binnen de perken van de regels van die
sport zelve waarbij elke opzettelijke aanranding van de fYsieke integriteit van de
medespelers buiten de normale spelregels
valt, ongeacht of die feiten niettemin onderwarp en worden aan de inwendige tucht
van de Voetbalbond. (Art. 398 Sw.)
9 januari 1996
33
4. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Bestanddelen van het misdrijf - Opzettelijke
daad.
Van een opzettelijke daad in de zin van
artt. 392 en 398 Sw. is sprake zodra de
dader de uitwendige daad die op het slachtoffer werd uitgeoefend, wetens en willens
heeft toegebracht, zonder dat vereist is
dat de dader de gevolgen van de opzettelijke gewelddaad heeft gewild.
10 september 1996
726
5. Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Slagen
en verwondingen zonder het oogmerk om
te doden, die tach de dood veroorzaakt

-
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hebben - Verschoningsgrond - Uitlokking - Onwettige straf- Tweede telastlegging - Hoger beroep - Bevestiging Heromschrijving - Hervorming - Straffen - Wettigheid.
Regelmatig met redenen omkleed en
naar recht verantwoord is de beslissing
van de appelrechters die, ingevolge de
devolutieve werking van het hager beroep,
de zaak opnieuw onderzoeken, het beroepen vonnis, wat betreft een telastlegging,
met verwijzing naar demotivering van de
eerste rechter, bevestigen, wat betreft de
telastlegging, met voorbedachte rade, opzettelijke slagen zonder het oogmerk om te
doden maar die tach de dood veroorzaakt
hebben, doch uitgelokt werden, met eigen
motieven oordelen dat de eerste rechter
ten onrechte een verschoningsgrond had
aangenomen en op grand hiervan een onwettige straf uitsprak, de beklaagde schuldig
verklaren aan deze laatste telastlegging,
zoals omschreven in de beschikking tot
verwijzing en hem, in aanmerking genamen de correctionalisering van dit feit,
met eenparige stemmen veroordelen tot
de bij de wet bepaalde straffen. (Artt. 401,
411 en 414 Sw., en 211 en 211bis Sv.)
17 december 1996
1221

SOCIALE ZEKERHEID
ALGEMEEN
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN
OVERZEEESE SOCIALE ZEKERHEID

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid - Taak - Inrichting-Aard.
De Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid is een openbare instelling die
door de wet met de inning van bijdragen
voor sociale zekerheid is belast. (Artt. 5
en 9 Sociale-Zekerheidswet Werknemers.)
872
7 oktober 1996
2. - Algemeen - Rechterlijke procedure- R.S.Z.-veroordeling- Terugbetaling onverschuldige bijdragen - Rechten
en verplichtingen - Oorsprong in socialezekerheidsrecht - Aard - Gevolg.
Ten aanzien van een rechterlijke procedure waarbij de R.S.Z. wordt veroordeeld
tot terugbetaling van onverschuldigde bijdragen aan een particulier is er geen
sprake van burgerlijke rechten en verplich-

tingen en vindt artikel6.1 E.VR.M. geen
toepassing. (Art. 6.1 Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden.)
7 oktober 1996
872
3. - Algemeen - Internationale verdragen - Artikel 6.1 E. V.R.M. - Draagwijdte op gebied van sociale-zekerheidsrecht - Gevolg.
Ten aanzien van een rechterlijke procedure waarbij de R.S.Z. wordt veroordeeld
tot terugbetaling van onverschuldigde bijdragen aan een particulier is er geen
sprake van burgerlijke rechten en verplichtingen en vindt artikel 6.1 E.VR.M. geen
toepassing. (Art. 6.1 Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden.)
7 oktober 1996
872

WERKNEMERS
4. - Werknemers - Toepassingsgebied - Personen die arbeid verrichten
- Gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst- Thuiswerkers.
Om te oordelen of thuiswerkers arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden
als die van een arbeidsovereenkomst en
derhalve onder de sociale zekerheid vallen, mag de rechter geen rekening houden
met gegevens die niets te maken hebben
met de voorwaarden en omstandigheden
waarin de arbeid wordt verricht. (Art. 2, §
1, 1o, Sociale-Zekerheidswet Werknemers
1969; art. 3, 4°, K.B. 28 nov. 1969.)
23
8 januari 1996
5. - Werknemers- Bedienden- Vakantiegeld - Normaal loon voor vakantiedagen - Bijdragen.
Het gedeelte van het vakantiegeld dat
overeenstemt met het normaal loon voor
de vakantiedagen, wordt als loon beschermd
voor de sociale zekerheid en komt in aanmerking voor de berekening van de sociale
bijdragen overeenkomstig artikel 19, § 1,
K.B. 28 nov. 1969. (Art. 19 K.B. 28 nov.
1969.)
61
15 januari 1996
6.- Werknemers- Werkgever- Indienstneming dienstboden - Socialezekerheidsbijdragen - Vermindering Eerste dienstbode - Toepassingsvoorwaarden- Tewerkstelling tweede werknemer - Gevolg.
De vermindering van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid is beperkt
tot de indienstneming van een dienstbode
en kan slechts ten aanzien van een tweede
werknemer van toepassing zijn als de

-
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tewerkstelling van de eerste werknemer
beeindigd is en indien de tweede werknemer binnen 3 maanden na de voormelde
beeindiging in dienst werd genomen. (Artt.
2, eerste lid, en 3 K.B. nr. 483 van 22 dec.
1986.)
721
9 september 1996

ZELFSTANDIGEN
7. - Zelfstandigen- Statuut- Toepassingsgebied- Vennootschap- Mandaat
- Uitoefening- Beroepsbezigheid- Wettelijk vermoeden - Bewijslast.
De bewijslast van de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden van art.
2 K.B. nr. 38 van 27 juli 1967, inzonderheid de uitoefening van een mandaat in
een vennootschap die zich met de exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt, rust op het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen. [Art. 2 K.B. nr. 38 van
27 juli 19967 .]
23 september 1996
790
8. - Zelfstandigen - Sociaal statuut
- Bijdragen- Berekening- ActiviteitAanvang of hervatting - Geen bedrijfsinkomsten referteperiode - Refertejaar Begrip - Gevolg.
De berekening van de bijdrage, verschuldigd voor een bepaaldjaar op basis van de
bedrijfsinkomsten die betrekking hebben
op het aanslagjaar waarvan het jaartal
verwijst naar het 2e kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de
bijdragen verschuldigd zijn, moet als onmogelijk worden beschouwd wanneer ingevolge aanvang of hervatting van beroepsbezigheid er geen beroepsbezigheid is geweest
als zelfstandige over een volledig kalenderjaar; de bijdragen worden gei:nd op
voorlopige basis zolang er geen refertejaar
is, dat vier kwartalen onderwerping bevat
sedert het begin van de activiteit. [Art. 11,
§ 2, tweede lid, en § 4, K.B. nr. 38 van 27
juli 1967; artt. 38 en 41, § 1, eerste en
tweede lid, K.B. 19 dec. 1967.]
1082
25 november 1996

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
9. - Overzeese sociale zekerheid
Ouderdoms- en overlevingsverzekering Ouderdomsrente - Ouderdomsverzekering - Perioden van deelneming - Perioden van dienst - Beperking.
In de regel mogen de perioden van dienst,
van 1 juli 1960 af, niet worden aangerekend als perioden van deelneming aan de
ouderdomsverzekering op basis van art.

20, § 1, vijfde lid, wet betreffende de
overzeese sociale zekerheid. [Art. 20, § 1,
vijfde lid, en art. 66, eerste lid, wet 17 juli
1963; art. 1, tweede lid, art. 3, eerste lid,
a, art. 9, en art. 9bis, eerste lid, wet 16
juni 1960.]
95
22 januari 1996

SPORT
Sportwedstrijd - Voetbalspel - Opzettelijke slagen of verwondingen.
Deelnemen aan een sportwedstrijd verleent geen strafrechtelijke immuniteit; de
spelers dragen weliswaar de risico's van
het voetbalspel maar aanvaarden dit slechts
binnen de perken van de regels van die
sport zelve waarbij elke opzettelijke aanranding van de fysieke integriteit van de
medespelers buiten de normale spelregels
valt, ongeacht of die feiten niettemin onderworpen worden aan de inwendige tucht
van de Voetbalbond. (Art. 398 Sw.)
33
9 januari 1996

STEDEBOUW
ALGEMEEN
BOUWVERGUNNING
SANCTIES
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT,
BETALING VAN EEN MEERWAARDE

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Uitvoeringofinstandhouding van werken zonder vergunning Veroordeling - Regularisatie.
Een latere regularisatie staat niet in de
weg aan de strafrechtelijke veroordeling
om zonder vergunning werken te hebben
uitgevoerd of in stand gehouden. (Art. 64
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
535
4 juni 1996

BOUWVERGUNNING
2. - Bouwvergunning- Schi,jnbare onregelmatigheid - Gebruik - Aantasting
van subjectieve burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de rechter in kart geding.
De rechter in kort geding die vaststelt
dat de vordering betrekking heeft op subjectieve burgerlijke rechten en dat die
rechten aangetast worden door het gebruik,
aan de zijde van de aanvrager, van een
schijnbaar onregelmatige bouwvergunning, is bevoegd om maatregelen te nemen

-
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om dat gebruik te doen ophouden. [Art.
144 Gw. (oud 92); art 17, § 1, Wet Raad
van State.]
359
25 april 1996
3. - Bouwvergunning- Reclamebord
- Plaatsing op een muur.
Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw dat een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester
en schepenen vereist voor iedere construetie of inrichting die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de
grond steun vindt ten behoeve van de
stabiliteit, is van toepassing op de reclame_borden die met de grond verbonden zijn
door de muur waarop zij zijn aangebracht.
7 mei 1996
409
4. - Bouwvergunning - Reclamebord
- Plaatsing op muur en dak.
Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw, dat een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van
het college van burgemeester en schepenen vereist voor elke constructie ofinrichting die in de grond is ingebouwd, aan de
grond is bevestigd of op de grond steun
vindt ten behoeve van de stabiliteit, is ook
van toepassing op de reclameborden die
met de grond verbonden zijn door een
muur en het dak van het gebouw waarop
zij zijn aangebracht.
8 oktober 1996
884
5. - Bouwvergunning- Decreet Vlaamse
Raad van 28juni 1984- Uitbreiding van
bestaande gebouwen - Begrip - vergunde gebouwen.
Met bestaande gebouwen die kunnen
uitgebreid worden krachtens art. 45, § 2,
Stedebouwwet, zoals het toepasselijk was
bij de invoeging ervan bij decreet Vlaamse
Raad van 28 juni 1984 worden bedoeld de
rechtmatig gebouwde gebouwen die op het
ogenblik van de inwerkingtreding van voornoemd decreet effectief werden gebruikt.
1024
8 november 1996

SANCTIES
6. - Sancties - Straf- Geldboete Voortduren van een wederrechtelijke toestand - Schuldig verzuim - Onwettige
straf.
De appelrechters die de verhoging van
de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op de feitelijke
omstandigheid dat de beklaagde op datum
van de bestreden beslissing "nog steeds
geen einde heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van
het door hen bewezen verklaard bouw-

misdrijf tot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen,
verwijten, voor de bepaling van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig
verzuim, wat zij slechts vermogen te doen
vanaf zijn definitieve veroordeling wegens
de telastgelegde feiten en miskennen
zodoende het vermoeden dat de beklaagde
onschuldig wordt geacht tot hij bij een
beslissing die kracht van gewijsde heeft,
is veroordeeld. (Artt. 195, tweede lid, en
211 Sv; art. 6.2 E.V.R.M.)
25juni 1996
644
7. - Sancties - Bevel tot staking Bekrachtigingsbeslissing - Kennisgeving
- Afwezigheid van kennisgeving Gevolg.
Nude kennisgeving van de bekrachtigingsbeslissing aan de opdrachtgever van het
werk niet is voorgeschreven op stra:ffe van
nietigheid van de bekrachtigingsbeslissing of van het verval van het bevel
tot staking, is naar recht verantwoord de
veroordeling van de eigenaar-opdrachtgever
wegens het voortzetten van het werk in
strijd met een bevel tot staking waarvan
hij regelmatig kennis kreeg en dat tijdig is
bekrachtigd door de burgemeester, ook
indien de bekrachtigingsbeslissing hem
niet ter kennis is gebracht. (Art. 68 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
10 september 1996
723

HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT,
BETALING VAN EEN MEERWAARDE
8. - Herstel van de plaats in de vorige
staat - Betaling van een meerwaarde Vordering van de gemachtigde ambtenaar
en van het college van burgemeester en
schepenen - veroordeling van de beklaagde
tot betaling van een geldsom - Beslissing
die niet vermeldt dat de veroordeelde zich
kan kwijten door het herstel van de plaats
in de vorige staat - Wettigheid.
Onwettig is de op de gezamenlijke vordering van de gemachtigde ambtenaar en
van het college van burgemeester en schepenen uitgesproken veroordeling tot het
betalen van een geldsom, wanneer die
beslissing niet beveelt dat de veroordeelde
zich op geldige wijze zal kunnen kwijten
door de plaats binnen eenjaar in de vorige
staat te herstellen. (Art. 65, § 1, derde lid,
Wet Ru,imtelijke Ordening en Stedebouw.)
193
13 februari 1996
9. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat -

-194Vordering van de gemachtigde ambtenaar
- Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid.
Aangezien de gemachtigde ambtenaar
inzake ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het algemeen belang
en niet voor particuliere belangen en zijn
vordering zich integreert in de strafvordering, is zijn stelling als burgerlijke partij
ten behoeve van voormelde vordering, bij
gebrek aan schade aan particuliere belangen van de steller, niet ontvankelijk. (Artt.
3 en 4 V.T.Sv. en artt. 65, §§ 1 en 2, en 67
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
204
27 februari 1996
10. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstelvordering - Gemachtigde ambtenaar - College van burgemeester en
schepenen - Hoedanigheid om de vordering in te stellen.
Wanneer de gemachtigde ambtenaar of
het college van burgemeester en schepenen optreden met toepassing van art. 65
Stedebouwwet, handelen zij niet tot herstel van eigen schade doch ter uitoefening
van een hen door de wet gegeven opdracht;
bij afwezigheid van eigen schade kunnen
zij zich geen burgerlijke partij stellen.
342
25 april 1996
11. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstelvordering - Gemachtigde ambtenaar - Vlaamse Gewest - Onderscheiden belangen.
Inzake stedebouw behartigen de gemachtigde ambtenaar en het Vlaamse Gewest
onderscheiden belangen, de eerste het openbaar belang, het tweede zijn private belangen; zij stellen derhalve eigen en individuele
vorderingen in, met telkens de mogelijkheid van bevel tot herstel en van eventuele uitvoeringsmachtiging en dwangsom.
(Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
342
25 april 1996
12. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Uitvoering van aanpassingswerken- Vordering van het Vlaamse Gewest- Ontvankelijkheid.
Aangezien het Vlaamse Gewest inzake
ruimtelijke ordening bij zijn herstelvordering optreedt voor het algemeen belang
en niet voor particuliere belangen, is zijn
vordering tot uitvoering van aanpassingswerken, bij gebrek aan schade aan particuliere belangen van het Vlaamse Gewest,
niet ontvankelijk. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.,

artt. 65, §§ 1 en 2, en 67 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
407
7 mei 1996
13. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Strafzaken - Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Vormvereiste.
De vordering van de gemachtigde ambtenaar inzake ruimtelijke ordening om
het herstel van de plaats in de vorige
staat te bevelen en een dwangsom op te
leggen, vereist geen akkoord van het college van burgemeester en schepenen en is
niet aan bepaalde vormen onderworpen.
(Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
415
7 mei 1996
14. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Dwangsom- Vordering- Partij- Gemachtigde ambtenaar.
De gemachtigde ambtenaar die, krachtens art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, voor de strafrechter
het herstel van de plaats in de vorige
staat vordert, moet worden aangemerkt
als een der partijen op wier vordering de
wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden veroordeeld, in de zin
van art. 1385bis, Ger.W., ook al treedt hij
in dit geding niet op in de hoedanigheid
van burgerlijke partij.
19 juni 1996
613
15. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Vordering van de gemachtigde ambtenaar
- Beslissing die het algemeen belang
schaadt - Rechtsmiddelen.
Wanneer op de vordering van de gemachtigde ambtenaar om de plaats in de vorige
staat te herstellen een beslissing volgt die
het door deze ambtenaar verdedigde algemeen belang schaadt, is het de taak van
het openbaar ministerie de bij de wet
bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden.
(Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw; art. 202 Sv.)
22 oktober 1996
953
16. - 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 hoger
beroep.
De bestuurlijke overheid is er niet toe
gehouden, in geval van verzet of hoger
beroep, haar vordering tot herstel van de

==-=--===--
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plaats te herhalen. (Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
22 oktober 1996
953
17. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Bevoegde overheid - Vordering - Vorm.
De ingevolge art. 65 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw door de gemachtigde ambtenaar of door het college van
burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot herstel van de plaats in de
vorige staat, is aan geen vormvereiste
gebonden : het volstaat dat de wil van de
bevoegde overheid blijkt uit de gegevens
van de zaak. (Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw.)
29 oktober 1996
971
18. - 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.)
29 oktober 1996
971
19. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Vordering van de gemachtigde ambtenaar
of van het college van burgemeester en
schepenen - Aard van de vordering.
De vordering tot herstel van de plaats
in de vorige staat die door de gemachtigde
ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen in het algemeen
belang wordt ingesteld, behoort tot de
strafvordering, hoewel ze een maatregel
van civielrechtelijke aard betreft. (Art. 65,
§ 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
3 december 1996
1149
20. - Herstel van plaats in de vorige
staat, betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat Vordering tot vrijwaring van het algemeen
belang - Vordering ingesteld door de
gemeente - Ontvankelijkheid.
De vordering tot herstel van de plaats
in de vorige staat kan, krachtens artikel
65, § 1, van de Stedebouwwet, slechts
worden uitgeoefend door de gemachtigde

ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen, doch niet door de
gemeente zelf, vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en schepenen.
(Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
3 december 1996
1149

STRAF
ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETTIGHEID
VRIJHEIDSSTRAFFEN
GELDBOETE EN OPDECIEMEN
ANDERE STRAFFEN
ZWAARSTE STRAF
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, VERZACHTENDE VERSCHONINGSGRONDEN
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
ALLERLEI

ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL,
WETTIGHEID
I. - Algemeen, straf en maatregel, wet·
tigheid--'- Maatregel - Gewoon uitstel Duur - Onwettigheid - Vernietiging Omvang.
De vernietiging wegens onwettigheid
van het uitstel- een maatregel die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van de
straf - heeft, wegens de band tussen de
strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg van de veroordeling zelf
waarop het uitstel betrekking heeft. (Art.
8, § 1, laatste lid, Probatiewet.)
68
16 januari 1996
2. - Algemeen, strafen maatregel, wettigheid - Vaststelling van de straf Ancienniteit van de feiten.
De ancienniteit van de feiten is een van
de beoordelingselementen waarmee de strafrechter rekening kan houden bij het vaststellen van de straf.
247
5 april1996
3. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid - Motivering - Voortduren van
een wederrechtelijke toestand - Schuldig
verzuim- Miskenning van het vermoeden
van onschuld - Onwettige straf
De appelrechters die de verhoging van
de door de eerste rechter opgelegde geldboete laten steunen, o.m., op de feitelijke
omstandigheid dat de beklaagde op datum
van de bestreden beslissing "nog steeds
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geen einde heeft gesteld" aan de wederrechtelijke toestand die het gevolg is van
het door hen bewezen verklaard bouwmisdrijftot herstel waarvan zij de uitvoering van aanpassingswerken bevelen,
verwijten, voor de bepaling van de strafmaat, de beklaagde aldus een schuldig
verzuim, wat zij slechts vermogen te doen
vanaf zijn definitieve veroordeling wegens
de telastgelegde feiten en miskennen zodoende het vermoeden dat de beklaagde
onschuldig wordt geacht tot hij bij een
beslissing die kracht van gewijsde heeft,
is veroordeeld. (Artt. 195, tweede lid, en
211 Sv.; art. 6.2 E.V.R.M.)
25 juni 1996
644
4. - Algemeen, straf en maatregel, wettigheid- Onwettige straf- Een telastlegging - Hoger beroep - Gevolg.
Een beroepen vonnis, dat werd gewezen
met inachtneming van de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen, is niet door nietigheid aangetast, alleen omdat de straf wegens een
van de telastleggingen, gelet op de kwalificatie van het feit die door de rechters
was aangehouden, onwettig was.
17 december 1996
1221

VRIJHEIDSSTRAFFEN
5. - Vrijheidsstraffen - Voorwaardelijke invrijheidsstelling- Ondergane straf
-Begrip.
Wie tot een gevangenisstraf van ten
minste eenjaar veroordeeld is, verkeert in
een staat van wettelijke herhaling, indien
hij het nieuwe wanbedrijf pleegt binnen
vijf jaar na het ondergaan van zijn straf;
een veroordeelde die voorwaardelijk in
vrijheid is gesteld, wordt geacht zijn straf
te hebben ondergaan op de dag van zijn
definitieve invrijheidsstelling. (Art. 56, tweede
lid, Sw.)
23 oktober 1996
961

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
6. - Geldboete en opdeciemen - Misdrijf strafbaar met een gevangenisstraf
en I of een geldboete - Veroordeling tot een
geldboete - Motivering.
Wanneer een misdrijf strafbaar is met
een gevangenisstraf en een geldboete, of
met een van die straffen alleen, moet de
rechter, die enkel een geldboete oplegt, die
keuze niet met redenen omkleden; de motivering van de strafmaat kan bestaan uit
een beschrijving van de gegevens die de
ernst van de aan de beklaagde ten laste

gelegde fout kenmerken. (Art. 195, tweede
lid, Sv.)
27 november 1996
1104

ANDERE STRAFFEN
7. - Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Toepassing - Passieve
en actieve omkoping.
De bijzondere en dwingende verbeurdverklaring van het aan de omgekochten
afgegevene of de waarde daarvan is van
toepassing zowel op de passieve als op de
actieve omkoping en moet worden uitgesproken ten aanzien van de omgekochte
en van de omkoper. (Art. 253 Sw.)
24 7
5 april 1996
8. - Andere straffen - Verval van het
recht tot sturen - Geen zware overtreding
- Wettigheid.
Ret door de rechter uitgesproken verval
van het recht tot sturen van een motorvoertuig wegens overtreding van artikel
10.1, 1°, Wegverkeersreglement, waaraan
hij de beklaagde schuldig acht, is onwettig
daar deze overtreding door het K.B. van 7
april 1976 niet wordt beschouwd als een
zware overtreding in de zin van artikel 29
Wegverkeerswet. (Art. 38, § 1, 3°, Wegverkeerswet.)
1012
5 november 1996
9. - Andere straffen - Verval van het
recht tot sturen - Onwettigheid- Thrnietiging - Omvang.
De onwettigheid van het als strafuitgesproken verval van het recht tot sturen,
dat een bestanddeel is van de hoofdstraf,
strekt zich uit tot de gehele veroordeling
die tegen eiser wegens het hem ten laste
gelegde feit is uitgesproken.
5 november 1996
1012

ZWAARSTE STRAF
10. - Zwaarste straf- Aanduiding
van het misdrijf
De rechter die met toepassing van artikel 65 van het Sw. de zwaarste straf uitspreekt, is niet verplicht het misdrijf aan
te duiden waarvoor de straf het zwaarst
is.
924
15 oktober 1996

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN,
VERZACHTENDEVERSCHONINGSGRONDEN
11. - Verzachtende omstandigheden,
verschoningsgronden- Thrzachtende om-
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standigheden- Verkrachting- Kind minArtikel195, tweede lid, Sv. schrijft voor
der dan 10 jaar- Correctionalisering.
dat de rechter de redenen moet vermelden
Krachtens art. 2, derde lid, T, van de waarom hij dergelijke straf of dergelijke
wet van 4 oktober 1867 op de verzach- maatregel uitspreekt en de strafmaat voor
tende omstandigheden, aan de wet toege- elke uitgesproken straf ofmaatregel moet
voegd bij art. 5 wet van 13 april 1995, rechtvaardigen; de rechter is niet verbetre:ffende het seksueel misbruik van min- plicht dit te doen in een afzonderlijke
derjarigen, en in werking getreden op 5 motivering wanneer de door hem aangemei 1995, mag de raadkamer een persoon geven redenen zowel de keuze van de
die verdacht wordt van de misdaad bedoeld uitgesproken stra:ffen als de strafmaat voor
in art. 375, laatste lid, Sw. wegens ver- elk ervan betreffen. (Art. 195, tweede lid,
zachtende omstandigheden naar de cor- Sv.)
14 mei 1996
458
rectionele rechtbank verwijzen of mag het
openbaar ministerie hem rechtstreeks dag15. - Allerlei - Strafrechtelijke vervaarden of oproepen.
474 oordeling - Opzettelijke gewelddaden 21 mei 1996
Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage 12. - Verzachtende omstandigheden, Aard.
verschoningsgronden - Meerdere telastDe bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot
leggingen - Verschoningsgrond - Een Hulp aan de Slachto:ffers van Opzettelijke
onwettige straf- Hoger beroep - Beves- Gewelddaden is geen straf. (Art. 29 wet 1
tiging - Heromschrijving - Hervorming aug. 1985; art. 2 Sw.)
- Straffen - Wettigheid.
5juni 1996
549
Regelmatig met redenen omkleed en
16. - Allerlei - Gevolg - Doodstraf
naar recht verantwoord is de beslissing
van de appelrechters die, ingevolge de - Veroordeling op tegenspraak - Wettedevolutieve werkingvan het hoger beroep, lijke onbekwaamheid.
de zaak opnieuw onderzoeken, het beroep
Uit de artikelen 20 en 21 (oud) S.W. en
en vonnis, wat een telastlegging betreft, de artikelen 465 tot 478 Sv., in hun ondermet verwijzing naar de motivering van de ling verband genomen, volgt dat aileen de
eerste rechter bevestigen, wat een andere veroordeling op tegenspraak tot de doodtelastlegging betreft, met eigen motieven straf wettelijke onbekwaamheid van de
oordelen dat de eerste rechter ten onrechte veroordeelde ten gevolge heeft.
een verschoningsgrond had aangenomen
747
13 september 1996
en op grond hiervan een onwettige straf
17.
AllerleiGevolgDoodstraf
uitsprak, de beklaagde schuldig verklaren
aan deze laatste telastlegging, zoals omschre- - Veroordeling door een militair gerecht
ven in de beschikking tot verwijzing en - Wettelijke onbekwaamheid.
hem, in aanmerking genomen de corGeen wettelijke bepaling wijkt af van de
rectionalisering van dit feit, met eenpa- regel dat uit de artikelen 20 en 21 (oud)
rige stemmen veroordelen tot de bij S.W., en de artikelen 465 tot 478 Sv., in
de wet bepaalde stra:ffen. (Artt. 211 en hun onderling verband genomen, volgt
21lbis Sv.)
dat aileen de veroordeling op tegenspraak
1221 tot de doodstraf wettelijke onbekwaam17 december 1996
heid van de veroordeelde ten gevolge heeft,
in geval de veroordeling tot de doodstraf
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN,
door een militair gerecht wordt uitgespro13. - Verzwarende omstandigheden- ken.
Diefstal door middel van geweld - Straf747
13 september 1996
verzwaring.
18.
Allerlei
Uitstel
Toekenning
De strafverzwaring, bepaald bij artikel
4 73, derde lid, Sw., is van toe passing op de - Weigering - Gelijkheid.
De rechter oordeelt op onaantastbare
misdaden waarvan sprake zowel in artikel 473, eerste lid, Sw. als in artikel473, wijze, binnen de perk en van de wet, of aan
bepaalde beklaagden uitstel moet worden
tweede lid, van dit wetboek.
1223 verleend voor de tenuitvoerlegging van de
17 december 1996
veroordeling en of dat uitstel voor andere
beklaagden moet worden geweigerd, zelfs
ALLERLEI
als ze zich in een gelijkaardige toestand
14, - Allerlei - Art. 195, tweede lid, bevinden. (Art. 10 Gw., art. 8 wet 29 juni
Sv. - Redenen - Keuze - Afzonderlijke 1964.)
motivering.
8 oktober 1996
881
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19. - Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling - Opzettelijke gewelddaden Hulp aan de slachtoffers - Bijdrage Aard - Werking in de tijd.
De bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot
Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke
Gewelddaden is sui generis van aard en
geen straf; zij moet worden uitgesproken
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. (Art. 29 wet 1 augustus
1985, art. 2 Sw.)
8 oktober 1996
881
20. - Allerlei- Strafmaat- Opschorting van de uitspraak van de veroordeling
- Motivering - Tegenstrijdigheid Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is de
rechterlijke beslissing waarbij de rechter
uitspraak doet over de strafmaat en de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt. (Art. 149 Gw. 1994.)
9 oktober 1996
899

STRAFVORDERING
1. - Paging tot invoer van verdovende
middelen - In het Rijk gepleegde daden
van deelneming - Bevoegdheid van de
Belgische strafrechter.
Overeenkomstig de bepalingen van de
Belgische wetten worden gestraft de uitwendige daden die een begin van uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf in
het buitenland uitmaken en de hierbij
horende daden van deelneming, die op het
grondgebied van het Rijk worden gepleegd
en die tengevolge van een omstandigheid
onafhankelijk van de wil van de daders
worden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist. (Art. 3 Sw.)
16 januari 1996
69
2. - Fabrieks- en handelsmerken- Wet
van 1 april 1879 - Uitoefening van de
strafvordering - Benadeelde - Klacht.
Nude uitoefening van de strafvordering
wegens overtreding van de wet van 1 april
1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken afhankelijk is van een klacht van
de benadeelde partij, is zulke klacht vereist vooraleer de strafvordering kan worden uitgeoefend door het vorderen van
een gerechtelijk onderzoek ofhet instellen
van vervolging bij de correctionele rechtbank. (Art. 14 wet 1 april 1879.)
149
6 februari 1996
3. - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Uiteenzetting van
het O.M. -Recht van de beklaagde op een

eerlijk proces - Recht van de beklaagde
op het vermoeden van onschuld - Begrippen.
De omstandigheid dat het O.M. de in
art. 190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een
tendentieuze manier zou hebben voorgedragen, doet geen afbreuk aan het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid
der partijen en berooft de beschuldigde
alsook de beklaagden niet van een eerlijk
proces, aangezien zij de gehele duur van
de debatten de mogelijkheid hebben gehad
de hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen interpretatie ervan voor te
dragen en hun verweermiddelen toe te
lichten.
195
14 februari 1996
4. - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de
processen-verbaal ofverslagen door de griffier - Niet-inachtneming van die rechtsvorm - Gevolgen.
De voorlezing van de processen-verbaal
of verslagen door de griffier is niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art.
190 Sv.)
14 februari 1996
195
5. - Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank - Voorlezing van de
processen-verbaal ofverslagen door de griffier - Voorwaarden.
De correctionele rechter is niet verplicht het verzoek om de processenverbaal of verslagen te do en voor lezen
door de griffier, in te willigen. Hij staat de
voorlezing enkel toe als hij dat nuttig acht
voor de verdediging en de ontdekking van
de waarheid en hij moet een dergelijk
verzoek afwijzen telkens als hij van oordeel is dat die maatregel geen invloed kan
hebben op de beoordeling van de feiten
van de zaak. (Art. 190 Sv.)
14 februari 1996
195
6. - Instelling - Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
De burgerlijke-partijstellingvoor de onderzoeksrechter is alleen ontvankelijk als de
zaak bij die rechter aanhangig is of bij
hem aanhangig kan worden gemaakt. (Art.
63 Sv.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
1 april 1996
240
7. - Instelling - Burgerlijke-partijstelling- Niet-ontuankelijkheid- Gevolg.
Een niet ontvankelijke burgerlijkepartijstelling brengt de strafvordering niet
op gang en maakt de zaak niet aanhangig
bij de onderzoeksrechter; in zodanig geval
heeft de beslissing tot onttrekking van de
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zaak aan de onderzoeksrechter geen bestaansreden. (Art. 63 Sv.; artt. 3 en 4 V:T.Sv.)
1 april 1996
240
8. - Voorrecht van rechtsmacht- Instellen van de strafvordering.
Aileen de procureur-generaal bij het hof
van beroep is bevoegd om de strafvordering in te stellen tegen de in de artt. 4 79
en 483 Sv. genoemde personen. (Artt. 4 79,
481, 482 en 483 Sv.)
1 april 1996
240
9. - Vordering tot het instellen van een
strafonderzoek - Verschillende processenverbaal van politie- Proces-verbaal be rust
op een onwettige handeling- Regelmatigheid van de andere processen-verbaal Ontuankelijkheid van de vervolgingen.
Wanneer de strafvordering op gang is
gebracht door een vordering tot onderzoek
die de procureur des Konings heeft opgemaakt op grand van verschillende processenverbaal van politie die dezelfde feiten betreffen,
en een van die processen-verbaal, volgens
de beklaagde, onregelmatig is op grond
dat het op een onrechtmatige handeling
zou berusten, kan die onregelmatigheid,
ook al is ze bewezen, niet leiden tot niet
ontvankelijkheid van de vervolgingen, nu
het onderzoek is verantwoord door de andere
processen-verbaal waarvan de regelmatigheid niet wordt betwist.
24 7
5 april 1996
10. - Fiscale misdrijven -Advies van
de gewestelijke directeur - Verplichting.
Vanaf 1 maart 1993 is de procureur des
Konings niet meer gehouden vooraleer
vervolgingen in te stellen wegens feiten
die naar luid van het W.I.B. of van deter
uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, de gewestelijke
directeur der directe belastingen om advies
te vragen. (Art. 350 W.I.B. 1964, thans
461 W.I.B. 1992.)
410
7 mei 1996
11. - Uitoefening - Veruolgingen Wenselijkheid - Schending van het
gelijkheidsbeginsel - Gevolg.
Het enkele feit dat de procureur des
Konings het in de artikelen 10 en 11 Gw.
neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon te
vervolgen en niet een ander waarvan wordt
beweerd dat hij zich in dezelfde toestand
zou bevinden, neemt de strafbaarheid van
het door de beklaagde gepleegde misdrijf
niet weg, en heeft het verval van de strafvordering niet tot gevolg. (Artt. 10 en 11
Gw.)
4juni1996
546

12. - Uitoefening- Gemeenrechtelijke
en arbeidsrechtelijke ouertredingen- Samenloop - Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureurgeneraal - Optreden.
Het staat slechts de procureur-generaal
de magistraat aan te wijzen die bij toepassing van artikel155, tweede lid, Ger.W. de
strafvordering uitoefent; deze aanwijzing
blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het openbaar ministerie; het
komt de rechter niet toe deze aanwijzing
te onderzoeken.
8 oktober 1996
885
13. - Douane en accijnzen - Beuoegd
orgaan.
De strafvordering wegens misdrijven inzake douane en accijnzen wordt niet ingesteld door het openbaar ministerie maar
door het Departement van Financien.
26 november 1996
1099
14. - Douane en accijnzen - Bevoegd
orgaan - Terechtzitting - Aanwezigheid
- Vertegenwoordiging - Afwezigheid Instemming van de beklaagde - Gevolg.
Bij het behandelen van de strafvordering we gens misdrijven inzake douane en
accijnzen behoort het vervolgend departement ter terechtzitting aanwezig ofvertegenwoordigd te zijn en, zoals het openbaar
ministerie, de daartoe vereiste maatregelen te treffen; het is zonder belang dat de
beklaagde, aan wie het niet staat te beslissen of hij wei of niet instemt met hem
opgedrongen herhaalde uitstellen wegens
een niet gerechtvaardigde afwezigheid van
de vervolgende partij, die niet aan overmacht te wijten is, of van haar advocaat,
bij de feitenrechter niet heeft geklaagd
over deze afwezigheid.
26 november 1996
1099

15. - Douane en accijnzen - Bevoegd
orgaan- Terechtzitting- AfwezigheidInstemming van de beklaagde - Gevolg
- Rechten van de Mens - Redelijke termijn.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de redelijke termijn niet is overschreden doordat de beklaagde, aan wie
het niet staat te beslissen ofhij wel ofniet
instemt met hem opgedrongen herhaalde
uitstellen wegens een niet gerechtvaardigde afwezigheid van de vervolgende partij, die niet aan overmacht te wijten is, of
van haar advocaat, bij de feitenrechter
niet heeft geklaagd over deze afwezigheid.
(Art. 6.1 E.V:R.M.)
26 november 1996
1099
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SUCCESSIERECHTEN
Teruggave van rechten - Vereisten Inlevering van een aangifte.
Voor de teruggave van successierechten
en de betaling van moratoire interest is de
inlevering vereist van een aangifte die het
feit aanduidt dat aanleiding geeft tot teruggave; een verzoek tot teruggave volstaat
niet. (Art. 135 W.Succ.)
28juni 1996
671

T
TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

In hoger beroep
Burgerlijke zaken
Strafzaken
In cassatie
Algemeen
Burgerlijke zaken
Vonnissen en arresten, nietigheden
Burgerlijke zaken

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
IN HOGER BEROEP

Burgerlijke zaken
1. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In hoger beroep - Burgerlijke zaken Arrest in het Duits gewezen door het
Arbeidshofte Luik- Verwijzing na cassatie.
Wanneer de vernietiging van een door
het Arbeidshof te Luik in het Duits gewezen arrest wordt uitgesproken met verwijzing, kan die verwijzing geschieden naar
het anders samengestelde Arbeidshof te
Luik. (Art. 1110, eerste lid, Ger.W.)
10juni1996
571
2. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In hoger beroep - Burgerlijke zaken Partijen- Rechtspersonen - Maatschappelijke zetel - Rechtspleging in het Frans
- Adressen in het Nederlands.
Wanneer partijen, die rechtspersonen
zijn waarvan de maatschappelijke zetel,
enerzijds, in de provincie Limburg (Tongeren), anderzijds, in de provincie Antwerpen (Mortsel) gevestigd is, bij hun verschijning en hun conclusies, in een in het
Frans gevoerde rechtspleging, hun adressen in het Nederlands hebben opgegeven,
is wettig het vonnis of het arrest dat die
adressen overneemt zoals die partijen ze
hebben opgegeven, namelijk in het Neder-

lands. (Artt. 780, eerste lid, 2°, en 1042
Ger.W.; artt. 2, 24, 37, 40 en 42 Taalwet
Gerechtszaken.)
1043
14 november 1996
Strafzaken
3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In hoger beroep - Strafzaken Verzoek tot verwijzing naar rechtscollege
met andere voertaal - Ontvankelijkheid.
Aileen een politierechtbank of een correctionele rechtbank die zitting houdt als
eerste rechter mag, op verzoek van een
beklaagde die verkeert in een van de bij
art. 23 Taalwet Gerechtszaken bedoelde
gevallen, de verwijzing gelasten naar het
dichtstbijgelegen gerecht van dezelfde rang,
waarvan de taal van de rechtspleging de
taal is die door de beklaagde is gevraagd;
het eerst voor de appelrechter gedane
verzoek is niet ontvankelijk. Hieraan doet
niets af de omstandigheid dat het beroepen vonnis bij verstek werd gewezen, noch
dat de beklaagde pas op zijn verzet tegen
het verstekarrest voor het eerst zijn verweer heeft aangevoerd. (Artt. 23 en 24
Taalwet Gerechtszaken.)
2 januari 1996
6
4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In hoger beroep - Strafzaken - Verzoek tot vertaling van stukken.
Het bij art. 22, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken aan de beklaagde toegekend recht
op vertaling van stukken geldt, voor de
rechtscolleges in hoger beroep, enkel wat
betreft de nieuwe over te leggen stukken.
(Art. 22, vierde en vijfde lid, Taalwet Gerechtszaken.)
6
2 januari 1996
IN CASSATIE

Algemeen
5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In cassatie - Algemeen - Medewerking van beedigde vertaler - Vaststelling
in de stukken van de rechtspleging.
Wanneer noch uit het proces-verbaal
van de terechtzitting waarop het openbaar ministerie in zijn vorderingen werd
gehoord en het laatste woord werd verleend aan een beklaagde die de taal van
de rechtspleging niet machtig is, noch uit
de veroordelende beslissing blijkt wie als
beedigde vertaler de gesprekken heeft vertaald, kan het Hof niet nagaan of de
wettelijke voorschriften inzake bijstand
van een beedigde vertaler werden nageleefd. (Art. 332 Sv.; art. 31 Taalwet Gerechtszaken; art. 6.3, a, E.V.R.M.)
26 maart 1996
238
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6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- In cassatie - Burgerlijke zaken Arrest in het Duits gewezen door het Arbeidshof te Luik - Verwijzing na cassatieWanneer de vernietiging van een door
het Arbeidshof te Luik in het Duits gewezen arrest wordt uitgesproken met verwijzing, kan die verwijzing geschieden
naar het anders samengestelde Arbeidshof te Luik (Art. 1110, eerste lid,
Ger.W.)
571
10 juni 1996
VONNISSEN EN ARRESTEN, NIETIGHEDEN

Burgerlijke zaken
7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- Vonnissen en arresten, nietigheden Burgerlijke zaken - Eentaligheid van de
beslissing - Aanhaling in een andere
taal.
Geheel nietig is het arrest dat beslist op
grond van een aanhaling in een andere
taal dan die van de rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud
van die aanhaling niet in de procestaal is
weergegeven. (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet
Gerechtszaken.)
30 mei 1996
522
8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- Vonnissen en arresten, nietigheden Burgerlijke zaken - Eentaligheid van
de beslissing - Citaat in een andere
taal.
Nietig is het arrest dat beslist op grond
van een aanhaling van een tekst in een
andere taal dan die van de rechtspleging,
wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud
van die aanhaling niet in de procestaal is
weergegeven. (Artt. 24, 37 en 40, eerste
lid, Taalwet Gerechtszaken.)
1018
7 november 1996

TELEGRAAF EN TELEFOON
Strafzaken - Bewijsvoering- Telefoontap in Nederland.
De Belgische strafrechter die de regelmatigheid van het in het buitenland, met
name door telefoontap, verkregen bewijs
moet beoordelen, client in aanmerking te
nemen, enerzijds, dat de vreemde wetgeving de gebruikte wijze van bewijsverkrijging
toelaat en deze bovendien niet strijdig is
met de Belgische openbare orde, die mede
wordt bepaald door de internationale en
supranationale rechtsnormen, zoals de bepalingen van het E.V.R.M., en anderzijds dat

het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd verkregen.
34 7
25 april 1996

TERUGVORDERING
1. - Eigendomsvordering - Begrip.
De eigendomsvordering is een zakelijke
rechtsvordering tot erkenning of bescherming van het eigendomsrecht dat rechtstreeks betrekking heeft op een roerend of
onroerend goed; zij bestaat tegen elke
derde-bezitter om hem ertoe te dwingen
de zaak af te staan; de eiser treedt derhalve niet op ingevolge een overeenkomst
of een verplichting maar ingevolge het
recht dat hij op de zaak heeft. (Artt. 544,
546, 2228, 2229 en 2279 B.W.)
3 mei 1996
388
2. - Eigendomsvordering
Voorwerp.
De eigendomsvordering is een zakelijke
rechtsvordering tot erkenning of bescherming van het eigendomsrecht dat rechtstreeks betrekking heeft op een roerend of
onroerend goed; zij bestaat tegen elke
derde-bezitter om hem ertoe te dwingen
de zaak af te staan; de eiser treedt derhalve niet op ingevolge een overeenkomst
of een verplichting maar ingevolge het
recht dat hij op de zaak heeft. (Artt. 544,
546, 2228, 2229 en 2279 B.W.)
3mciWW
~8
3. - Eigendomsvordering - Grandslag.
De eigendomsvordering is een zakelijke
rechtsvordering tot erkenning of bescherming van het eigendomsrecht dat rechtstreeks betrekking heeft op een roerend of
onroerend goed; zij bestaat tegen elke
derde-bezitter om hem ertoe te dwingen
de zaak af te staan; de eiser treedt derhalve niet op ingevolge een overeenkomst
of een verplichting maar ingevolge het
recht dat hij op de zaak heeft. (Artt. 544,
546, 2228, 2229 en 2279 B.W.)
388
3 mei 1996

TOERISME
Volkstoerisme- Jaarlijkse vakantieArbeidersvakantie - Financiele steun Aanwending - Instellingen - Installaties - Gebouwen - Clienteel - Werknemers -Ander clienteel.
De artt. 1, 2, 3, 5 en 11 K.B. 23jan. 1951
betreffende het verlenen van toelagen tot
bevordering van de arbeidersvakantie en
het volkstoerisme, gewijzigd bij K.B. 2
maart 1956, vereisen weliswaar dat de
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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 ofvolkstoerisme bovendien in de met die toelagen opgetrokken
en ingerichte installaties en gebouwen
een ander clienteel ontvangen dan de werknemers en hun gezin die hun jaarlijkse
wettelijke vakantie nemen. (Artt. 1, 2, 3, 5
en 11 K.B. 23 jan. 1951.)
3 oktober 1996
843

TUSSENKOMST
1. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vordering tot bindendverklaring
van het arrest - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is een door de eiser
tot cassatie ingediende vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer niet
blijkt dat die eiser enig belang erbij kan
hebben dat het arrest van het Hof wordt
bindend verklaard voor de daartoe in de
zaak opgeroepen partijen. (Artt. 15 en 16
Ger.W.)
20 mei 1996
468
2. - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging - Gevolg.
De burgerlijke of tot tussenkomst gekomen partijen verliezen hun hoedanigheid
niet en moeten zich niet opnieuw burgerlijke partij stellen of tussenkomen, indien
het geding achteraf wordt hervat voor de
anders samengestelde rechtbank. (Artt. 3
en 4 V.T.Sv.; art. 63 Sv.; artt. 15, 16 en 779,
eerste lid, Ger.W.)
9 oktober 1996
897
3. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring
van het arrest - Ontvankelijkheid
Ontvankelijk is de vordering van eiser
in cassatie tot bindendverklaring van het
arrest wanneer eiser er belang bij heeft de
te wijzen beslissing verbindend te horen
verklaren voor verweerder, op deze eis.
(Artt. 15 en 16 Ger.W.)
25 november 1996
1081
4. - Burgerlijke zaken
Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring
van het arrest - Doel.
De vordering tot bindendverklaring van
een te wijzen gerechtelijke beslissing heeft
alleen tot doel te beletten dat verweerder
op deze eis, eventueel in een ander geding
met eiser, kan aanvoeren dat deze beslissing tegen hem niet kan worden tegengeworpen. (Artt. 15 en 812 Ger.W.)
25 november 1996
1081

5. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vordering tot bindendverklaring
van het arrest - Aard.
De vordering tot bindendverklaring van
een te wijzen gerechtelijke beslissing is
van loutere conservatoire aard; het behoort
niet aan het Hof bij de beoordeling van
deze vordering betwistingen te onderzoeken waardoor partijen eventueel in een
tussen hen afzonderlijk gevoerd geding
zouden kunnen debatteren, zelfs indien
de oplossing van deze betwisting zou aantonen dat eiser geen belang heeft bij de
eensluidendverklaring van de gerechtelijke beslissing. (Art. 812 Ger.W.)
25 november 1996
1081

u
UITLEVERING
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Uituoerbaaruerklaring- Beschikking van de raadkamer- Hoger beroep Termijn.
Inzake uitlevering bedraagt de termijn
om hoger beroep in te stellen tegen de
beschikking van de raadkamer, waarbij
het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te rekenen
van de betekening van die beschikking.
(Art. 135 Sv.; art. 3 Uitleveringswet 1874.)
73
17 januari 1996

UITVOERBAARVERKLARING
Executieverdrag - Betekening van de
buitenlandse beslissing - Bewijs.
Art 47, lid 1, Executieverdrag, krachtens welke de partij die om de tenuitvoerlegging van een beslissing verzoekt, enig
document moet overleggen waaruit kan
worden vastgesteld dat die beslissing valgens de wet van de Staat van herkomst
uitvoerbaar is en betekend is geworden,
moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer de nationale procedurevoorschriften
zulks mogelijk maken, het bewijs van de
betekening van de beslissing na de indiening van het verzoek kan worden geleverd, met name in de loop van de naderhand,
door de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, ingeleide procedure,
mits deze over een redelijke termijn beschikt
om vrijwillig aan het vonnis te voldoen en
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de partij, die om tenuitvoerlegging verzoekt, de kosten van aile onnodige procedurehandelingen draagt. (Artt. 33, 46 en 47
Executieverdrag.)
20juni1996
622

v
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN
1. - Bedrieglijk opzet - Begrip.
Het bedrieglijk opzet dat is vereist, wil
het misdrijf van valsheid of gebruik van
valse stukken bestaan, is het opzet om
zichzelf of een ander een onrechtmatig
voordeel te verschaffen; met bedrieglijk
opzet handelt hij die, om de erkenning
van zijn - het weze zelfs gegronde rechten te verkrijgen, in het ontbreken
van een titel voorziet door zijn naam,
voornaam en adres bij te voegen op een
afschrift van een verkoopsbelofte. (Artt.
193 en 213 Sw.)
13 maart 1996
224
2. - Valsheid in openbare geschriften
- Overheidsopdracht van diensten- Marktprijs - Kosten die niets te maken hebben
met het voorwerp van de opdracht.
Valsheid in openbare geschriften wordt
gepleegd door de minister die, om ten
onrechte kosten door een openbare persoon te doen dragen, in de prijs van een
overheidsopdracht van diensten die hij in
naam van zijn departement sluit, kosten
begrijpt die met het werkelijk voorwerp
van die opdracht niets te maken hebben.
(Artt. 193, 195 en 214 Sw.)
5 april 1996
24 7
3. - Valsheid in openbare geschriften
- Overheidsopdracht van diensten Ongunstig advies van de inspectie van
Financien- Substitutie van verschillende
overheidsopdrachten- Materieel bestanddeel van de valsheid.
Het materieel bestanddeel van een valsheid in openbare geschriften bestaat erin
voor het hoofd van een ministerieel kabinet om een overheidsopdracht van diensten, waarvoor de inspectie van financien
een ongunstig advies heeft uitgebracht, te
vervangen of te doen vervangen door verschillende overheidsopdrachten waarvan
het bedrag telkens lager is dan de interventiedrempel van de inspectie van Financien
maar die samen hetzelfde voorwerp hebben als de afgewezen opdracht. (Artt. 193,
195 en 214 Sw.)
5 april 1996
24 7

4. - Valsheid in openbare geschriften
- Overheidsopdracht van diensten Niet eerbiedigen van de procedures die op
die opdrachten van toepassing zijn- Onrechtmatig voordeel voor een derde - Vermelding van de leverancier.
Een minister pleegt valsheid in geschriften wanneer hij, om de procedures inzake
overheidsopdrachten van diensten te omzeilen en om een onrechtmatig voordeel aan
een derde te doen toekennen, in naam van
zijn departement een dergelijke opdracht
gunt, en vermeldt dat de uitvoering van
de dienst aan bepaalde leverancier wordt
toevertrouwd terwijl hij weet dat die niet
van plan is die dienst uit te voeren en die
uitvoering aan een andere persoon zal
toevertrouwen. (Artt. 193, 195 en 214 Sw.)
5 april 1996
24 7
5. - Valsheid in openbare geschriften
- Overheidsopdrachten van diensten Niet uitgevoerde opdracht - Factuur van
de leverancier - Valse vermelding door
een ambtenaar aangebracht.
Valsheid in openbare geschriften wordt
gepleegd door de ambtenaar die, om de
voorbarige en onverschuldigde betaling
van de prijs van een overheidsopdracht
van diensten mogelijk te maken, zijn handtekening op een factuur van de leverancier voor het totaal bedrag van de opdracht
laat volgen door de vermelding "Gezien
voor geleverde diensten- Goed voor betaling", terwijl die dienst op dat ogenblik
niet was uitgevoerd. (Artt. 193, 195 en 214
Sw.)
5 april 1996
24 7
6. - Rechtvaardiging - Financiering
van het wetenschappelijk onderzoek -Noodtoestand - Begrip.
De bezorgdheid om de mogelijke financiering van het wetenschappelijk onderzoek en het loon van de onderzoekers te
vrijwaren, kan niet worden beschouwd als
een hogere waarde dan de geloofwaardigheid van stukken die tot bewijs van hun
inhoud moeten dienen, en kan bijgevolg
geen valsheid in geschriften rechtvaardigen. (Artt. 193, 194, 195, 196 en 214 Sw.)
5 april 1996
24 7
7. - Moreel bestanddeel - Daders Mededaders - Begrip.
Het bedrieglijk opzet dat voor de valsheid in geschriften wordt vereist, moet
enkel aan de zijde van de dader van het
misdrijf bestaan; het is voldoende dat de
mededaders tot de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke hulp hebben verleend
of dat zij het rechtstreeks hebben uitgelokt, dat zij een positieve kennis hebben
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hoofdfeit opleverden en dat zij de wil
hebben gehad om op de bij de wet bepaalde
wijze samen te werken om het misdrijf te
plegen. (Artt. 66, 193, 194, 195, 196 en
214 Sw.)
5 april 1996
24 7
8. - Deelneming aan misdrijven Veroordeling - Wettigheid - Voorwaarden.
Om een beklaagde wettig te kunnen
veroordelen als mededader van het misdrijf "valsheid in geschriften en gebruik
van valse stukken" behoeven niet alle
bestanddelen van het misdrijf in de deelnemingshandelingen aanwezig te zijn; het
is voldoende dat vaststaat dat een dader
het misdrijf valsheid in geschriften en
gebruik van valse stukken heeft gepleegd
en dat de mededader bewust aan de uitvoering van dat misdrijf heeft deelgenomen op een der wijzen bepaald bij de wet.
(Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 Sw.)
5juni 1996
549
9. - Gebruik van valse stukken- Ogenblik waarop het gebruik eindigt- Bekentenis van de vervalsing - Gevolg.
De omstandigheid dat de steller van een
vals stuk de door hem gepleegde valsheid
bekent, is op zichzelf niet voldoende om
een eind te maken aan het gebruik van
dat valse stuk en, bijgevolg, de verjaringstermijn van de stra:!Vordering uit hoofde
van het misdrijfvalsheid in geschriften te
doen ingaan. (Artt. 196 en 197 Sw.)
16 oktober 1996
926

VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Algemeen
N aamloze vennootschappen

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN
1. - Handelsvennootschappen
Algemeen - Verbintenissen aangegaan in
naam van een vennootschap in oprichting
- Overname van de verbintenissen door
de opgerichte vennootschap - Gevolgen.
Wanneer de appelrechter vaststelt dat
een vennootschap verbintenissen heeft overgenomen die in haar naam werden aangegaan toen zij nog in oprichting was, en dat
zij het geding in hoger beroep heeft hervat
dat diegene had aangespannen door wie
in haar naam de verbintenissen werden
aangegaan, mag hij, terwijl hij die per-

soon buiten de zaak stelt, de tegen diezelfde persoon door het beroepen vonnis
uitgesproken veroordelingen niet bevestigen. (Art. 13bis Vennootschappenwet.)
10 mei 1996
428
NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN
2. - Handelsvennootschappen- Naamloze vennootschappen- Splitsing van vennootschap - Europese Unie - Verdragsbepalingen - Instellingen - Richtlijn - Te bereiken resultaat - Lid-Staten
- Uitvoering - Verplichtingen - Doeltreffendheid- Nationale rechter- Nationaal recht - Uitlegging.
Bij de toepassing van art. 1122 B.W. op
de splitsing van naamloze vennootschappen dient de rechter dat artikel uit te
leggen in het licht van de tekst en het doel
van art. 17 van de zesde richtlijn 82/891
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 dec. 1982 betreffende
splitsingen van naamloze vennootschappen, teneinde het in die bepaling van
gemeenschapsrecht beoogde resultaat te
bereiken. [Artt. 5 en 189, derde lid, E.E.G.Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957;
artt. 17 en 26 (EEG)-richtlijn 82/891, 17
dec. 1982; art. 1122 B.W.] (Impliciet.)
1130
2 december 1996

VERBERGING
Bedrieglijke verberging - Bestanddeel
- Toevallige verkrijging - Begrip.
Niet naar recht verantwoord is de veroordeling wegens bedrieglijke verberging
wanneer de rechter het oordeel dat de
zaak bij toeval in het bezit van de beklaagde
is gekomen, laat steunen op de vaststelling dat de afgifte ervan aan de beklaagde
geschiedde door een persoon die onrechtmatig handelde, en het blijkt dat deze
afgifte bewust geschiedde en zonder vergissing omtrent de waarde van de zaak of
de persoon van de begiftigde. (Art. 508
Sw.)
4juni 1996
542

VERBINTENIS
1. - Materie van de oplichting- Begrip.
Onder het woord verbintenis verstaat
art. 496 Sw. elk geschrift waardoor een
rechtsband kan ontstaan en dat kan dienen om iemand schade toe te brengen, ook
al heeft de begunstigde, later, geen voordeel gehaald uit de te zijnen voordele tot
stand gebrachte band.
247
5 april1996

-2052. - Niet-nakoming- Bevel van hagerhand - Begrip - Verbintenis tot betaling
van een geldsom.
Het bevel van hogerhand om bepaalde
daden al dan niet te verrichten, kan slaan
op de verbintenis tot betaling van een
geldsom en kan een bevrijdende vreemde
oorzaakopleveren. (Artt.l101, 1134,1147,
1148, 1234, 1245, 1246 en 1302 B.W.; artt.
1, 33, 45, 46, 132, 143, 144 en 194 Boek III
Zai:rees Burgerlijk Wetboek.)
431
13 mei 1996
3. - Niet-uitvoering - Overheidsmaatregel - Begrip.
De overheidsmaatregel is, als vreemde
oorzaak, bevrijdend, wanneer hij een onoverkomelijke hindernis vormt voor de
uitvoering van de verbintenis en de schuldenaar geen fout heeft begaan bij het
ontstaan van de omstandigheden die de
hindernis tot gevolg hadden. (Artt. 1147
en 1148 B.W.)
18 november 1996
1051

de ontbinding van een vereniging zonder
winstoogmerk, een overdracht van schuldvordering die zij eerder heeft gedaan als
waarborg voor een kredietopening gevolgen heeft, in zoverre die overdracht de
overige schuldeisers van de vereniging
benadeelt. (Art. 184 gee. wet op de handelsvennootschappen; artt. 7, 8 en 9 Hypotheekwet.)
17 oktober 1996
930

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

BURGERLIJKE ZAKEN

1. - Bijkomende bedrijvigheid- Winstgevende aard - Begrip.
Een V.Z.W. die noch haar verrijking
noch een rechtstreekse of onrechtstreekse
winst voor haar !eden nastreeft, kan weliswaar een bijkomstige bedrijvigheid uitoefenen, op voorwaarde echter dat die
bedrijvigheid noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het onbaatzuchtig doel
van de vereniging en dat laatstgenoemde
die winst geheel aan dat doel besteedt.
(Art. 1, tweede lid, wet 27 juni 1921.)
843
3 oktober 1996
2. - Bijkomende bedrijvigheid Winstgevende aard - Verkregen winst Begrip.
Een V.Z.W. schendt haar wettelijk statuut niet, wanneer de winst uit de bijkomstige bedrijvigheid de verhoging van haar
vermogen tot gevolg heeft, nu blijkt dat
die winst wordt besteed aan het onbaatzuchtige doel dat de vereniging
nastreeft. (Art. 1, tweede lid, wet 27 juni
1921.)
843
3 oktober 1996

3. - Kredietopening gewaarborgd door
een overdracht van schuldvordering Ontbinding van de vereniging - Beginsel
vangelijkheid van de schuldeisers- Gevolgen.
Het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers staat eraan in de weg dat, na

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN

Termijnen (Aard, duur, aanvang, einde)
Schorsing
Stuiting
STRAFZAKEN

Strafvordering
Algemeen
Termijnen
Stuiting

'IERMIJNEN (AARD, DOUR, AANVANG, EINDE)

1. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard, duur, aanvang, einde) - Overeengekomen interesten - Vijfjarige verjaring
- Artikel 2277 B. W. - Toepassingsgebied.
Art. 2277 B.W. is van toepassing op de
overeengekomen interest van om het even
welke gewone schuldvordering.
496
24 mei 1996
2. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard, duur, aanvang, einde) - Duur Schuldvorderingen op de gemeenschappen
en gewesten - Vijfjarige verjaring.
Artikel 71, § 1, van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten maakt het geheel van de bepalingen inzake de rijkscomptabiliteit van
toepassing op de gemeenschappen en de
gewesten, met inbegrip van die van de wet
van 15 mei 1846 gewijzigd bij de wet van
6 februari 1970, zodat de rechtsvorderingen tot betaling van bepaalde schuldvorderingen ten laste van gemeenschappen
en gewesten ve:rjaren door verloop van vijf
jaar. (Art. 100 K.B. 17 juli 1991.)
565
7 juni 1996
3. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard, duur, aanvang, einde) - Schuldvordering ten laste of ten voordele van de
Staat en de provincien - Vijfjarige verjaring- Overheidsopdracht- Termijn voor
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het indienen van de vordering tot terugbetaling van de aannemer - Gezamenlijke
toepassing van beide termijnen.
De verjaringstermijn van vijf jaar die
van toepassing is op de schuldvorderingen
ten laste of ten voordele van de Staat en
de provincien en de termijn voor bet indienen van de vordering tot terugbetaling
van de aannemer van een overheidsopdracht dienen gezamenlijk toegepast te
worden. (Art. 1, eerste lid, wet 6 feb. 1970;
art. 18, § 2, M.B. 10 aug. 1977; art. 100,
eerste lid, K.B. 17 juli 1991.)
10 oktober 1996
906
4. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard, duur, aanvang, einde) - Vordering
tot herstel van de door een misdrijfveroorzaakte schade - Termijn bepaald bij artikel26 V.T.Sv- Discriminatie.
De vordering tot herstel van schade die
is veroorzaakt door een fout, ook al maakt
zij een misdrijf uit, is niet onderworpen
aan de bij art. 26 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn, aangezien dat artikel een bij
de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert. (Art. 2262 B.W.)
1232
19 december 1996
SCHORSING

5. - Burgerlijke zaken - SchorsingRechtsdwaling - Onoverkomelijke dwaling.
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.)
1051
18 november 1996
STUITING

6. - Burgerlijke zaken - Stuiting Erkenning van een recht - Nieuwe verjaringstermijn - Aanvang.
Na stuitingvan de verjaring door erkenning vanwege de schuldenaar van het
recht van de schuldeiser, begint de verjaringstermijn, in beginsel, opnieuw te lopen
de dag na de erkenning. (Art. 2248 B.W.)
18 november 1996
1051
7, - Burgerlijke zaken - Stuiting Oorzaak van stuiting - Erkenning van
het recht van hem tegen wie de verjaring
loopt - Begrip - Arbeidsongeval Overheidspersoneel, bijzondere regels Blijvende invaliditeit - Vergoedingen Rechtsvordering tot betaling - Minister
- Administratieve Gezondheidsdienst Medisch onderzoek.

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 bet recht van de getroffene op de in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid wettelijk verschuldigde
vergoedingen en stuit, derhalve, de verjaring niet van de rechtsvordering tot betaling van die vergoedingen. (Art. 20
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 70 Arbeidsongevallenwet; art.
2248 B.W.; artt. 8 en 9 K.B. 24 jan. 1969.)
18 november 1996
1051
8. - Burgerlijke zaken - Stuiting Erkenning van het recht van hem tegen
wie de verjaring loopt - Begrip.
Door het recht te erkennen van hem
tegen wie de verjaring loopt, en aldus de
verjaring te stuiten, doet de schuldenaar
blijken dat hij geen aanspraak zal maken
op de verlopen termijn; die wilsuiting kan
weliswaar stilzwijgend geschieden en volgen uit een handeling waaruit blijkt dat
de schuldenaar afstand doet van de voordelen van de ve:rjaring, maar zij moet
zeker zijn. (Art. 2248 B.W.)
18 november 1996
1060
9. - Burgerlijke zaken - Stuiting Erkenning van het recht van hem tegen
wie de verjaring loopt - Voorbehoud Betaling.
Inzake arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in de overheidssector kan geen
enkele erkenning van het recht van de
getroffene tegen wie de verjaring loopt,
worden afgeleid uit een betaling die gedaan
werd onder voorbehoud van erkenning
van bet recht dat die betaling verantwoordt. (Art. 2248 B.W.; art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18 november 1996
1060

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING

Algemeen
10. - Strafzaken - Strafvordering Algemeen - Verlenging van termijnen Gevolg.
Een nieuwe wet waarbij de verjaringstermijn wordt verlengd, kan de v66r de
inwerkingtreding van die wet door verjaring vervallen strafvordering niet doen
herleven. (Art. 21 V.T.Sv.)
12 november 1996
1039

207Termijnen
11. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Misdaden - Misdrijven.
Krachtens art. 21 V:T.Sv., gewijzigd bij
de wetten van 30 mei 1961 en 24 dec.
1993, ve.rjaart de strafVordering door verloop van tienjaren, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd, wanneer
dit misdrijf een misdaad is, en door verloop van vijf jaren te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd, wanneer
dit misdrijf een wanbedrijf is.
24 7
5 april 1996
12. - Strafzaken- StrafvorderingTermijnen - Misdrijven - Art. 25 Programmawet 24 dec. 1993- Werking in de
tijd.
Door de verjaringstermijn van de strafvordering in geval van wanbedrijven van
drie op vijf jaren te brengen, luidens art.
25 van de programmawet van 24 dec.
1993 die in werking is getreden op 31 dec.
1993, heeft de wetgever niet bepaald dat
de nieuwe bepaling terugwerkende kracht
zal hebben; zij is zonder gevolg voor de op
die datum verkregen verjaringen.
24 7
5 april 1996
13. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Misdrijven niet verjaard op
31 dec. 1993 - Datum van de verjaring.
De wanbedrijven, die op 31 dec. 1993
nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grond van schorsing van de
verjaring, verjaren na het verstrijken van
een termijn van vijf jaren te rekenen van
de feiten, die termijn kan eventueel worden verlengd met een nieuwe termijn van
vijf jaren vanaf een daad van stuiting die
regelmatig is verricht voor het verstrijken
van de eerste termijn van vijfjaren. (Artt.
21 tot 24 V:T.Sv.)
5 april 1996
24 7
14. - Strafzaken - StrafvorderingTermijnen - Wetten betreffende de verjaring- Verenigbaarheid met art. 7 E. V.R.M.
en met art. 15 I. V.B.P.R.
De artt. 7 E.V:R.M. en 15 I.V:B.P.R. zijn
niet van toepassing op de wetten die de
verjaringstermijn verlengen.
24 7
5 april 1996
15. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Bepalen van de aard van het
misdrijf
Om definitief te oordelen of de strafVordering verjaard is, moet de datum van het
vonnis in aanmerking worden genomen :
de aard van het misdrijf wordt niet bepaald

op grond van de toepasselijke straf maar
wei op grond van de toegepaste straf. (Art.
21 V:T.Sv.)
5 april 1996
24 7
16. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Verscheidene strafbare feiten
- Eenheid van opzet - Aanvang van de
termijn.
Indien verscheidene misdrijven de opeenvolgende uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet en aldus slechts een enkel
misdrijf opleveren, is het misdrijf slechts
helemaal voltooid en begint de verjaring
van de strafVordering ten aanzien van aile
feiten tezamen slechts te lopen vanaf het
laatste feit, op voorwaarde evenwel dat
ieder vorig misdrijf niet van het latere
misdrijf is gescheiden door een tijdsverloop dat !anger is dan de toepasselijke
ve.rjaringstermijn, behoudens stuiting of
schorsing van de ve.rjaring. (Artt. 21 tot 24
V:T.Sv.)
5 april1996
247
17. - Strafzaken - StrafvorderingTermijnen - Misdrijven - Wet tot verlenging van de verjaringstermijn - Artt. 10
en 11 Gw. (1994) - Verenigbaarheid Arbitragehof- Prejudicieel geschil- Verplichting voor het Hof van Cassatie Begrip.
De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen stellen aan het
Arbitragehof over een conflict dat zou bestaan
tussen de artt. 10 en 11 Gw. en art. 25 van
de programmawet van 24 dec. 1993 waarbij de verjaringstermijnen van de strafVordering worden verlengd, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere
wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof en
moet bijgevolg worden afgewezen, nu de
aangevoerde ongelijke behandeling niet
volgt uit het bepaalde van art. 25 van de
genoemde wet van 24 dec. 1993, maar
uitsluitend uit de datum waarop de daden
van onderzoek of van vervolging werden
verricht en uit de weerslag van dergelijke
daden op de loop van de verjaring, en nu
aldus het bekritiseerde onderscheid niet
door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing
van de strafproceswet in de tijd.
247
5 april1996
18. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen -Aanvang- Valsheid engebruik
van valse stukken - Ogenblik waarop het
gebruik eindigt - Bekentenis van de vervalsing.
De omstandigheid dat de steller van een
vals stuk de door hem gepleegde valsheid
bekent, is op zichzelf niet voldoende om
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een eind te maken aan het gebruik van
dat valse stuk en, bijgevolg, de verjaringstermijn van de strafvordering uit hoofde
van het misdrijfvalsheid in geschriften te
doen ingaan. (Artt. 196 en 197 Sw.)
16 oktober 1996
927
19. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Aanvang - Wegverkeer Vluchtmisdrijf
De strafvordering die het gevolg is van
een vluchtmisdrijfverjaart na verloop van
drie j aren, te rekenen vanaf de dag waarop
het misdrijf is begaan. (Artt. 33 en 68
Wegverkeerswet; art. 35 wet 18 juli 1990.)
1067
20 november 1996
Stuiting
20. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting- Daad van onderzoek- Begrip.
Elke handeling uitgaande van een daartoe bevoegde overheid, die tot doel heeft
bewijzen te verzamelen of de zaak in staat
van wijzen te stellen, is een daad van
onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit. (Art. 22 V.T.Sv.)
5 april 1996
24 7
21. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting- Intrinsieke samenhang- Daden
die de verjaring stuiten t.a.v. een beklaagde
- Gevolgen t.a.v. de anderen.
Wanneer de ten laste van verschillende
beklaagden gelegde feiten door intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn, stuit elke daad van onderzoek
of van vervolging ten aanzien van een van
de betrokkenen de verjaring ten aanzien
van de anderen. (Art. 22 V.T.Sv.; artt. 226
en 227 Sv.)
5 april 1996
24 7

VERKIEZINGEN
Kiezerskorps - Rol - Politieke verantwoordelijkheid van de verkozenen.
Zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij hebben verkozen en het Parlement die van de ministers
moeten beoordelen, staat het alleen aan
de Rechterlijke Macht de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid te beoordelen van
de burgers die voor hem verschijnen en de
wet gelijkelijk toe te passen.
5 april 1996
24 7

VERNIELING VAN ANDERMANS ROE·
RENDE EIGENDOMMEN
Moreel bestanddeel.

Art. 559, 1°, Sv. vindt slechts toepassing
indien de beschadiging of vernieling van
andermans roerende eigendommen opzettelijk geschiedt; hoewel geen bijzonder of
kwaadwillig opzet is vereist, moet de dader
nochtans wetens en willens hebben gehandeld.
30 januari 1996
134

VERNIELING VAN DOSSIERS
Strafzaken - Brand - Cassatieberoep.
Wanneer een cassatieberoep binnen de
wettelijke termijn is ingesteld tegen een
in strafzaken gewezen arrest, terwijl het
dossier van de rechtspleging door brand is
vernield, verkeert het Hof in de onmogelijkheid na te gaan of de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn, en vernietigt
het Hof het bestreden arrest. (Art. 524 Sv.)
18 september 1996
772

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING
ALGEMEEN
GEWOON UITSTEL
GEWONE OPSCHORTING
PROBATIEOPSCHORTING
ALLERLEI

ALGEMEEN
Algemeen - Uitstel - Toekenning - Weigering - Gelijkheid.
De rechter oordeelt op onaantastbare
wijze, binnen de perken van de wet, of aan
bepaalde beklaagden uitstel moet worden
verleend voor de tenuitvoerlegging van de
veroordeling en of dat uitstel voor andere
beklaagden moet worden geweigerd, zelfs als
ze zich in een gelijkaardige toestand bevinden. (Art. 10 Gw., art. 8 wet 29 juni 1964.)
8 oktober 1996
881
1. -

GEWOON UITSTEL
Gewoon uitstel- Duur- Onwettigheid- Vernietiging- Omvang.
De vernietiging wegens onwettigheid
van het uitstel- een maatregel die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van de
straf - heeft, wegens de band tussen de
strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg van de veroordeling zelf
waarop het uitstel betrekking heeft. (Art.
8, § 1, laatste lid, Probatiewet.)
68
16 januari 1996
2. -

209-

GEWONE OPSCHORTING
3. - Gewone opschorting - Opschorting - Verzoek tot opschorting - Begrip.
Een verzoek tot opschorting van de uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot een
proeftijd te worden toegelaten, is geen
middel. (Artt. 1 en 3 Probatiewet.)
26juni 1996
650
4. - Gewone opschorting - Opschorting - Verzoek tot opschorting- Begrip.
Een verzoek tot opschorting van de uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot een
proeftijd te worden toegelaten, is geen
middel. (Artt. 1 en 3 Probatiewet.)
26 juni 1996
655
5. - Gewone opschorting- Onderzoeksgerecht- Afwijzing- Verwijzing- Strafvordering - Gevolg.
De beslissing waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van een verdachte om
opscborting van de uitspraak van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar
het vonnisgerecht verwijst, put de tegen
de verdacbte ingestelde strafvordering niet
uit. (Art. 3, eerste en tweede lid, wet 29
juni 1964.)
1009
5 november 1996
6. - Gewone opschorting - Afwijzing
- Verwijzing - Hoger beroep - Niet
ontvankelijk - Strafvordering - Gevolg.
De beslissing waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling het hager beroep
van een verdachte tegen een beslissing
van de raadkamer, die het verzoek van de
verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst, niet ontvankelijk verklaart, put
de tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uit. (Art. 3, eerste en tweede
lid, wet 29 juni 1964.)
1009
5 november 1996
7. - Gewone opschorting- Onderzoeksgerecht- Afwijzing- Verwijzing- Aard
van de beslissing - Gevolg - Cassatieberoep.
Doordat de beslissing, waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak
van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar het vonnisgerecht verwijst,
de tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze beslissing
niet ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
5 november 1996
1009
8. - Gewone opschorting- Kamer van
inbeschuldigingstelling-Afwijzing- Ver-

wijzing- Hoger beroep - Niet ontvankelijk -Aard van de beslissing- GevolgCassatieberoep.
Doordat de beslissing, waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling het hager
beroep van een verdachte tegen een beslissing van de raadkamer, die het verzoek
van de verdachte om opschorting van de
uitspraak van de veroordeling afwijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst, niet ontvankelijk verklaart, de
tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing
en is de voorziening tegen deze beslissing
niet ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
5 november 1996
1009
9. - Gewone opschorting - Opschorting gelast door de eerste rechter en bevestigd in hager beroep - Instemming van de
beklaagde in eerste aanleg - Geen hernieuwing voor de appelrechter - Gevolg.
Naar recht verantwoord is de bevestiging, door het hof van beroep, van de
beslissing van de eerste rechter die de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gelast, hoewel de door de
beklaagde in eerste aanleg gegeven instemming door hem in hager beroep niet is
hernieuwd. (Art. 3 Probatiewet.)
12 november 1996
1038

PROBATIEOPSCHORTING
10. - Probatieopschorting- Opschorting - Verzoek tot opschorting - Begrip.
Een verzoek tot opschorting van de uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot een
proeftijd te worden toegelaten, is geen
middel. (Artt. 1 en 3 Probatiewet.)
26juni1996
650
11. - Probatieopschorting - Opschorting - Verzoek tot opschorting - Begrip.
Een verzoek tot opschorting van de uitspraak, m.a.w. een verzoek om tot een
proeftijd te worden toegelaten, is geen
middel. (Artt. 1 en 3 Probatiewet.)
26juni1996
655

ALLERLEI
12. - Allerlei - Straf- StrafmaatOpschorting van de uitspraak van de veroordeling - Motivering - Tegenstrijdigheid - Begrip.
Door tegenstrijdigheid aangetast is de
rechterlijke beslissing waarbij de rechter
uitspraak doet over de strafmaat en de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt. (Art. 149 Gw. 1994.)
9 oktober 1996
899

210-

VERVOER
GOEDERENVERVOER

Landvervoer, wegvervoer

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER, WEGVERVOER

Goederenvervoer ~ Landvervoer, wegvervoer-E.E.G.-Verorckningen-Viuchtwagenbestuurders - Werkorganisatie - verantwoordelijke - Vaststelling - Hoedanigheid - Vereiste.
De veroordeling van de beklaagde,
wegens het niet zodanig organiseren van
het werk van vrachtwagenbestuurders dat
deze de bepalingen van de E.E.G.verordeningen kunnen naleven en het niet
nemen van de nodige maatregelen om
herhaling van de vastgestelde inbreuken
te voorkomen, is wettig gegrond op de
enkele vaststelling dat hij de verantwoordelijke is voor de organisatie van de hen
gegeven opdrachten, zonder dat vereist is
dat bovendien wordt aangegeven in welke
hoedanigheid hij die verantwoordelijkheid uitoefent. (E.E.G.-verordeningen
3820/85, artt. 15.1 en 15.2, en 3821/85 van
20 dec. 1985; wet van 18 feb. 1969, artt. 1
en 2, § 1, KB. van 13 mei 1987.)
1097
26 november 1996

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
TUCHTZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In
hager beroep - Arrest in het Duits gewezen door het Arbeidshof te Luik.
Wanneer de vernietiging van een door
het Arbeidshof te Luik in het Duits gewezen arrest wordt uitgesproken met verwijzing, kan die verwijzing geschieden naar
het anders samengestelde Arbeidshof te
Luik. (Art. 1110, eerste lid, Ger.W.)
571
10 juni 1996

STRAFZAKEN
2. - Strafzaken- Nietig bevel tot aanhouding - Arrest van de hamer van
inbeschuldigingstelling tot handhaving
van de voorlopige hechtenis - vernietiging zonder verwijzing.

Wanneer het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat vqor de eerste
keer de handhaving van de voorlopige
hechtenis beveelt, vernietigd wordt op grond
van de nietigheid van het bevel tot aanhouding, gebeurt de vernietiging zonder
verwijzing. (Art. 31 Wet Voorlopige Rechtenis.)
20 augustus 1996
691

TUCHTZAKEN
Tuchtzaken- Advocaat- Tuchtraad van beroep - verwijzing naar anders
samengestelde raad - Secretaris van de
raad.
Art. 4 77 Ger.W. volgens hetwelk het
Hof, wanneer het een beslissing van de
tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten vernietigt, de zaak verwijst
naar die raad, anders samengesteld, is
niet van toepassing op de secretaris van
die raad.
18 januari 1996
75
3. -

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
ALLERLEI

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking- Rechtbank van hoop handel
- Onttrekking- Vordering - Ontvankelijkheid - Vereisten.
Ret Hof wijst het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking van een rechtbank van koophandel
af, wanneer de verdenking alleen tegen de
voorzitter van die rechtbank is gericht en
daaruit niet valt afte leiden dat geen van
de rechters in die rechtbank in staat zou
zijn over de zaak uitspraak te doen op een
onafhankelijke en onpartijdige wijze of
dat bij de openbare opinie gewettigde twijfel zou worden gewekt aangaande de geschiktheid van die rechters om de zaak op zodanige
wijze te behandelen. (Artt. 648 e.v. en 828
e.v. Ger.W.)
5 januari 1996
17
2. - Burgerlijke zaken - Vrederechter
- Vordering tot onttrekking - Wettige
verdenking - Ontvankelijkheid - Vereiste.
Ret verzoek tot onttrekking van een
zaak aan de rechter is een burgerlijke
procedure, zodat, overeenkomstig artikel

-2111080 Ger.W., de bijstand van een advocaat
bij het Hof van Cassatie vereist is. (Artt.
648, 653 en 1080 Ger.W.)
4 oktober 1996
871
3. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking - Voorzitter arbeidsrechtbank
- Onttrekking - Vordering - Verzoek Ontvankelijkheid - Vereiste.
Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking op grond van gewettigde verdenking
af, wanneer uit de bewoordingen van het
verzoek blijkt dat de verdenking enkel
betrekking heeft op de voorzitter van de
Arbeidsrechtbank en niet op enige andere
rechter van deze rechtbank; dat, gesteld
dat de aangevoerde motieven een of meer
gronden tot wraking zouden opleveren ten
aanzien van de voorzittervan de Arbeidsrechtbank het niet aan het Hof staat daarvan
kennis te nemen. (Artt. 648 e.v. en 828
Ger.W.)
23 december 1996
1251
4. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verden king- Onttrekking- VorderingIn hoofdorde voorzitter arbeidsrechtbank
- Ondergeschikt - Arbeidsrechtbank als
dusdanig- Ontvankelijkheid van het verzoek - Vereiste.
Het Hof wijst een in ondergeschikte
orde geformuleerd verzoek tot onttrekking van de zaak tevens ten aanzien van
de arbeidsrechtbank als dusdanig afwanneer dit verzoek in werkelijkheid aileen
de modaliteiten betreft van de gevorderde
onttrekking van de zaak aan de voorzitter
van de arbeidsrechtbank. (Art. 648 e.v.
Ger.W.)
23 december 1996
1251

STRAFZAKEN
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking van de
zaak aan een rechtscollege - Rechtscollege dat geen kennis genomen heeft van de
zaak.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot outtrekking van de zaak op grond van gewettigde verdenking en tot verwijzing ervan
van een rechtbank naar een andere, wanneer bij het rechtscoilege waaraan het
verzoek de zaak wil doen onttrekken, geen
zaak aanhangig gemaakt is waarin verzoeker belanghebbende is. (Art. 542 Sv.)
14 februari 1996
193
6. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtscollege waarbij de zaak niet
aanhangig is - Gevolg.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere recht5. -

bank wegens gewettigde verdenking, wanneer de zaak nog niet aanhangig gemaakt
is bij het verdachte rechtscoilege. (Artt.
542 tot 552 Sv.)
221
5 maart 1996
7. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Verzoek gegrond op feiten die aan
het openbaar ministerie worden verweten
- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoek van
een beklaagde tot verwijzing van de zaak
naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond
is op feiten die aan het openbaar ministerie worden verweten. (Art 542 Sv.)
228
19 maart 1996
8. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Persoon die niet behoort tot het
verdachte rechtscollege - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoek van
een beklaagde tot verwijzing van de zaak
naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond
is op grieven die niet zijn aangevoerd
tegen het rechtscoilege waarbij de vervolgingen aanhangig zijn, maar tegen personen die niet tot dit rechtscoilege behoren.
(Art. 542 Sv.)
19 maart 1996
228
9. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek - Afwijzing - Criteria.
Een verzoek tot verwijzing van een
zaak van een rechtbank naar een andere
wegens gewettigde verdenking wordt door
het Hof afgewezen wanneer uit de door
eiser uiteengezette gegevens niet valt af
te leiden dat geen van de rechters uit wie
de rechtbank bestond, in staat zou zijn ter
zake op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen of dat die
gegevens bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden wekken aangaande
hun geschiktheid om de zaak op zodanige
wijze te behandelen. (Art. 542 Sv.)
228
19 maart 1996
10. - Strafzaken- Verzoek tot verwijzing - Verwerping - Nieuw verzoek tot
verwijzing - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Wanneer het Hof een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere
heeft verworpen, is een nieuw, daartoe
strekkend verzoek aileen ontvankelijk in
zoverre het gegrond is op feiten die zich
nadien hebben voorgedaan. (Artt. 542, 545
en 552 Sv.)
325
17 april 1996

-21211. - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing - Grondslag - Redelijke termijn Overschrijding.
Een eventuele overschrijding van de
redelijke termijn kan geen grond opleveren voor een verzoek tot verwijzing van
een rechtbank naar een andere. (Artt. 542
en 545 Sv.)
17 april 1996
325
12. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Gevolg.
Een arrest van verwijzing wegens gewettigde verdenking houdt geen oordeel in
over de grond van de zaak, waarvan de
aangewezen rechter onverkort kan kennisnemen. (Art. 542 Sv.)
7 mei 1996
416
13. - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Begrip.
De onderzoeksrechter die door een partij op haar kosten is ontvangen of van
haar geschenken heeft aangenomen en
aldus zijn sympathie voor die partij heeft
geuit, verkeert in de onmogelijkheid haar
zaak verder te behandelen, zonder bij de
andere partijen, meer bepaald de verdachten, en bij derden verdenking te wekken
aangaande zijn geschiktheid om zijn opdracht op een objectieve en onpartijdige
wijze te vervullen. (Artt. 828 en 542 Sv.)
14 oktober 1996
918
14. - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Verwijzing - Aangewezen rechter.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt het Hof van Cassatie, dat een dossier aan een onderzoeksrechter onttrekt,
om de verwijzing van dat dossier naar een
andere onderzoeksrechter van hetzelfde
arrondissement te bevelen; de keuze van
de rechter naar wie de zaak in hetzelfde
arrondissement verwezen wordt, kan inzonderheid worden verantwoord door de noodzaak om het onderzoek onverwijld verder
te zetten en door de omvang van de middelen die de onderzoekers ter plaatse hebben ingezet. (Artt. 542 en 545 Sv.)
14 oktober 1996
918
15. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Beoordeling door het Hof- Verzoek gegrond - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist
dat de omstandigheid die is aangevoerd in
een verzoek tot onttrekking van de zaak
aan een correctionele rechtbank wegens
gewettigde verdenking, namelijk dat de
echtgenote van de verzoeker voorheen (o.m.
in de periode waarop de telastlegging betrekking heeft) rechter was in dezelfde recht-

bank van eerste aanleg en thans raadsheer
in het hof van beroep, tot wiens rechtsgebied deze rechtbank behoort, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking
kan doen ontstaan over de onpartijdigheid
van het door deze rechtbank te wijzen
vonnis en eventueel, na hoger beroep van
een van de partijen, over het door dit hof
van beroep te wijzen arrest, beveelt het de
verwijzing van de zaak naar een andere
correctionele rechtbank. (Artt. 542 en 545
Sv.)
5 november 1996
1013
16. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onttrekking van de zaak- Samenhang - Omvang.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist,
enerzijds, dat een verzoek tot onttrekking
van de zaak aan een correctionele rechtbank wegens gewettigde verdenking gegrond
is, anderzijds, dat de tegen de verzoeker
ingestelde strafVervolging samenhangend
is met de tegen de andere beklaagden
ingestelde strafVervolgingen en dat het
belang van een goede rechtsbedeling vereist dat deze vervolgingen niet worden
gesplitst van deze tegen de verzoeker,
breidt het de onttrekking uit tot de vervolgingen ten laste van die beklaagden en
verwijst het de gehele zaak betreffende
alle beklaagden naar een andere correctionele rechtbank. (Artt. 226, 227, 542 en
545 Sv.)
5 november 1996
1013
17. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Arrest van het Hof van Cas sa tie Onttrekking- Verzet- Burgerlijke partij
- Geschrift dat de middelen bevat Vorm - Ambtelijke tussenkomst van een
advocaat bij het Hof van Cassatie.
De burgerlijke partij die verzet doet
tegen een arrest van het Hof van Cassatie, waarbij de onttrekking van de zaak
aan een onderzoeksrechter en de verwijzing ervan naar een andere onderzoeksrechter bevolen wordt, kan haar middelen
doen gelden in een ter griffie van dat Hof
neergelegd geschrift, zonder dat daartoe
de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie vereist is.
(Artt. 422, 531, derde lid, en 551 Sv.)
(Impliciet.)
11 december 1996
1193
18. - Strafzaken
Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Hof van
Cassatie - Beoordelingsbevoegdheid Begrip.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om de
gronden van een middel te beoordelen, die

-213zijn aangevoerd tot staving van een verzoek tot verwijzing van de zaak van een
onderzoeksrechter naar een andere onderzoeksrechter op grond van gewettigde verdenking; het slaat daarbij acht op alle
feitelijke omstandigheden, ongeacht de aard
of de omschrijving ervan; het is tevens
bevoegd om een andere onderzoeksrechter
aan de partijen toe te wijzen, mits die
omstandigheden een gewettigde twijfel wekken aangaande de geschiktheid van die
magistraat om zijn opdracht op een objectieve en onpartijdige wijze te vervullen.
(Art. 542 Sv.)
11 december 1996
1193
19. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter- Onpartijdigheid - Criteria.
Bij de beoordeling van de onpartijdigheidsplicht van een onderzoeksrechter, tegen
wie de onttrekking van een zaak gevorderd wordt op grond van gewettigde verdenking, steunt het Hof van Cassatie op
objectieve gegevens, teneinde nate gaan
of de rechter voldoende waarborgen biedt
om bij de partijen ofbij derden elke twijfel
uit te sluiten aangaande zijn geschiktheid
om de zaak te onderzoeken in volledige
onafhankelijkheid van eenieder die betrokken is bij de bij hem aanhangig gemaakte
zaken; de onpartijdigheid kan wat dat
betreft niet worden vastgesteld door, enerzijds, het gedrag van de onderzoeksrechter, en anderzijds, de aard of de uitzonderlijke
zwaarwichtigheid van de door hem onderzochte feiten tegen elkaar af te wegen.
(Art. 542 Sv.)
11 december 1996
1193
20. - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Wraking
- Vergelijking van beide procedures.
Het feit dat verwijzing op grond van
gewettigde verdenking en wraking verschillende procedures zijn, waarvan de
ene leidt tot onttrekking van een zaak aan
een volledig rechtscollege of aan een onderzoeksrechter die zijn eigen rechtsmacht
uitoefent, terwijl de andere ertoe leidt dat
de rechter zich van de zaak onthoudt,
belet niet dat feiten die wraking kunnen
wettigen ook als grondslag kunnen dienen
voor een verzoek tot verwijzing. (Art. 542
Sv.; art. 828 Ger.W.)
11 december 1996
1193
21. - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking - Wraking
- Vergelijking van beide procedures.
Wanneer een verzoek tot verwijzing van
een zaak van een rechtbank naar een
andere of van een onderzoeksrechter naar

een andere bij het Hof van Cassatie is
aanhangig gemaakt op grond van gewettigde verdenking, kan het Hof niet redelijkerwijs aannemen dat die verdenking
met name niet kan worden gegrond op de
feiten die, indien ze tot staving van een
wrakingsprocedure waren aangevoerd en
bewezen, het rechtscollege dat bevoegd is
om over die wraking uitspraak te doen,
geen enkele beoordelingsvrijheid zou gelaten hebben; het rechtscollege is in dat
geval verplicht om de gewraakte rechter
te bevelen zich van de zaak te onthouden.
(Art. 542 Sv.; artt. 828 en 841 Ger.W.)
11 december 1996
1193

ALLERLEI
22. - Allerlei - Gewettigde verdenking.
Wanneer het Hofvan Cassatie oordeelt
dat de omstandigheden aangevoerd door
eiser, griffiebeambte bij een vredegerecht,
die het voorwerp is van een tuchtvervolging, bij hem en bij derden een
gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan nopens de strikte onafhankelijkheid
en onpartijdigheid van de hoofdgriffier
van dit vredegerecht die over de tegen
eiser ingestelde tuchtzaak uitspraak zou
moeten doen, zal het Hof het verzoek tot
onttrekking inwilligen en de verwijzing
van de zaak naar de hoofdgriffier van een
ander vredegerecht bevelen. (Artt. 648,
2°, 650 en 653 Ger.W.)
20juni 1996
626

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING
ALLERLEI

LANDVERZEKERING
Landverzekering- Onderlinge verzekeringsvereniging - Handelskarakter.
lngevolge art. 2 Verzekeringswet 11juni
1874 heeft een onderlinge verzekeringsvereniging een eigen rechtspersoonlijkheid; de onderlinge verzekering maakt op
zich geen handelsdaad uit en een vereniging die deze dienstverlening beoogt, verkrijgt hierdoor geen handelskarakter.
9 januari 1996
35
2. - Landverzekering-Aansprakelijkheidsverzekering - Verzekeringsovereenkomst - Schorsing van de overeenkomst - Schorsing van de dekking Onderscheid.
1. -

-214De in artikel87, § 1, van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bedoelde schorsing van de
overeenkomst, waarbij de overeenkomst
met de hieruit voor de verzekeraar en de
verzekeringnemer voortspruitende verbintenissen wordt geschorst, hetzij na akkoord
van de contractspartijen, hetzij na een
beslissing van de rechter, is niet de in de
artikelen 14 en 17 bedoelde schorsing van
de dekking, welke slechts de schorsing is,
na ingebrekestelling van de schuldenaar,
van de verbintenis van de verzekeraar om
dekking te verlenen.
22 oktober 1996
957

W.A.M.-VERZEKERING
3. - W.A.M. -verzekering- Houder van
het motorrijtuig - Begrip.
Hij. die zich door diefstal, geweldpleging
of heling de macht over een motorrijtuig
verschaft, is houder ervan. (Artt. 1, 2, § 1,
3, § 1, 22, § 1, en 24, W.A.M.-wet van 21
nov. 1989; art. 8, § 2, Benelux-Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
4
2 januari 1996
4. - W.A.M. -verzekering - Benadeelde in de zin van artikel 50 wet 9 juli
1975- Begrip.
De werkgever die aan zijn werknemer,
die is getroffen door een verkeersongeval
veroorzaakt door de fout van een nietverzekerde derde, bedragen en sociale voordelen heeft betaald, niet om reden van die
fout, maar ter uitvoering van wettelijke of
overeengekomen verplichtingen, is geen
"benadeelde" in de zin van art. 50, wet 9
juli 1975 en kan geen aanspraak maken
op terugbetaling door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
799
25 september 1996
Motorrij5. - W.A.M.-verzekering
tuig - Overdracht van eigendom - Verplichtingen van de verzekeraar - Verplichtingen t.a.v. de benadeelde partijDuur - Zestien dagen - Termijn - Vertrekpunt - Datum van de overdracht Berekening.
De termijn van zestien dagen, gedurende welke, in geval van overdracht van
eigendom van het verzekerde voertuig, de
bedingen volgens welke de verzekeringsovereenkomst door dat feit wordt beeindigd geen uitwerking hebben, indien de
schade veroorzaakt werd door het voertuig waarvan de eigendom werd overgedragen of door het voertuig dat ter vervanging
daarvan werd gebruikt, loopt "te rekenen

van de overdracht"; de dag van de rechtshandeling is in die termijn begrepen. (Art.
17 W.A.M.-wet.)
2 oktober 1996
835

ALLERLEI
6. - Allerlei- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoeding van de stoffelijke schade - Voorwaarden.
Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding verkrijgen van de stoffelijke schade
die door een motorrijtuig is veroorzaakt,
wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht
is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat
het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat (art.
19, § 1, K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49
en 50 wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen); de
rechter die enerzijds vaststelt dat de identiteit van het betrokken motorrijtuig niet
is vastgesteld, en anderzijds dat de bestuurder van dit niet gei:dentificeerd motorrijtuig uitsluitend en alleen aansprakelijk is
voor het desbetreffend verkeersongeval,
sluit zodoende het bestaan uit van zodanig toevallig feit waardoor de onbekend
gebleven bestuurder vrijuit gaat en geen
enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding van stoffelijke schade verplicht is.
1
2 januari 1996
7. - Allerlei- Verzekeringspolis-Burgerlijke aansprakelijkheid van de nijverheidsen handelsbedrijven- Vordering in rechte
- Oorzaak - Contractuele bepalingen Beslissing van de rechter - Grondslag Wetsbepalingen - Wettigheid.
Wanneer een vordering in rechte gegrond
is op de bepalingen van een verzekeringspolis die, enerzijds, een geval van verval
bepalen en niet van nietigheid van de
verzekeringsovereenkomst, als bepaald in
de wettelijke bepalingen, en, anderzijds,
de sanctie van dat verval niet doen afhangen van de in de wettelijke bepalingen
opgelegde voorwaarden, kan de rechter
die vordering niet onderzoeken in het licht
van de wettelijke bepalingen. (Artt. 9 en
31 Verzekeringswet; artt. 702, 807 en 1138,
2°, Ger.W.)
31 oktober 1996
975

VERZET
1. - Strafzaken - Ontvangen verzet
- Afstand van verzet - Gevolgen.

-215Het vonnis dat, zelfs na het verzet van
de beklaagde tegen een bij verstek gewezen vonnis te hebben ontvangen, akte
verleent van diens afstand, wordt verbonden en gei:dentificeerd met de verstekbeslissing en doet ze herleven; het dient
de veroordelingen dat het beoogt te handhaven, niet te vermelden.
22 mei 1996
477
2. - Strafzaken- OntvankelijkheidGevolg.
Slechts een ontvankelijk bevonden verzet doet de beslissing vervallen en verplicht de rechter om binnen de perken van
het verzet opnieuw uitspraak te doen over
het voorwerp van de beslissing bij verstek.
(Artt. 187, 188 en 208 Sv.)
18 juni 1996
611
3. - Strafzaken- OntvankelijkheidGegrondheid - Onderzoek - Tijdstip Eerlijk proces.
De rechter vermag de ontvankelijkheid
en de gegrondheid van het verzet te onderzoeken op de eerste of op een latere terechtzitting en erover door eenzelfde beslissing
uitspraak te doen; het voorschrift van
artikel 208 Sv. naar luid waarvan het
verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende terechtzitting na het verstrijken van een termijn
van vijftien dagen, of van drie dagen indien
de opposant zich in hechtenis bevindt,
doet hieraan geen afbreuk.
18 juni 1996
611
4. - Strafzaken- OntvankelijkheidGegrondheid - Onderzoek - Tijdstip Eerlijk proces.
Door de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet van de beklaagde op
de eerste of op een latere terechtzitting te
onderzoeken en erover door eenzelfde beslissing uitspraak te doen, doet de rechter
geen afbreuk aan de eisen van een eerlijk
proces. (Artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R.)
18 juni 1996
611
5. - Strafzaken- 1krzet ongedaan verklaard- Rechtsmacht- Gevolgen t.a.v.
de beslissing bij verstek.
De rechter die het verzet ongedaan verklaart, is zonder rechtsmacht om de verweermiddelen van de beklaagde ten gronde
te beoordelen. (Artt. 188, tweede lid, en
208, derde lid, Sv.)
23 juli 1996
683
6. - Strafzaken- Verzet ongedaan verklaard- Rechtsmacht- Gevolgen t.a.v.
de beslissing bij verstek.
De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om te oorde-

len ofhet verstekarrest binnen een redelijke
termijn werd gewezen. (Art. 6.1 Verdrag
Rechten van de Mens.)
683
23 juli 1996

7. - Onmiddellijke aanhouding- Verzoek tot invrijheidstelling- Beslissing die
geen uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het verzet.
Wanneer een bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, veroordeelde persoon verzet doet en bovendien een verzoek tot
invrijheidstelling indient, doet de rechtbank, die over dat verzoek uitspraak doet,
hierdoor geen uitspraak over de ontvankelijkheid van het verzet. (Art. 27, § 2,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
13 november 1996
1042
8. - Strafzaken - Verwijzing van een
rechtbank naar een andere - Gewettigde
verdenking - Arrest van het Hof van
Cassatie - Onttrekking - 1krzet van de
burgerlijke partij - Geschrift dat de middelen bevat - Vorm - Ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van
Cassatie.
De burgerlijke partij die verzet doet
tegen een arrest van het Hof van Cassatie, waarbij de onttrekking van de zaak
aan een onderzoeksrechter en de verwijzing ervan naar een andere onderzoeksrechter bevolen wordt, kan haar middelen
doen gelden in een ter griffie van dat Hof
neergelegd geschrift, zonder dat daartoe
de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hofvan Cassatie vereist is.(Artt.
422, 531, derde lid, en 551 Sv.) (Impliciet).
11 december 1996
1193

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Allerlei
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
Allerlei
TUCHTZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen Afstand - Afstand van proceshandeling
-Begrip.
De partij die bij mondelinge verklaring
ter zitting afstand doet van een in haar

-

216

conclusie voorgedragen middel, doet geen
afstand van een proceshandeling en is
derhalve niet verplicht de vormvereisten
van de artt. 822 en 824 Ger.W. in acht te
nemen.
2 februari 1996
145
2. - Burgerlijke zaken - Algemeen Eindbeslissing op tussengeschil Begrip.
Een eindbeslissing op tussengeschil, waartegen derhalve onmiddellijk cassatieberoep openstaat, is, in burgerlijke zaken,
de beslissing waarbij de appelrechter de
beslissing van de eerste rechter om het
debat te heropenen teneinde stukken en
inlichtingen te doen overleggen, bevestigt
en de uitspraak over het bodemgeschil
uitstelt totdat partijen de gevraagde stukken en inlichtingen ter griffie van het hof
van beroep hebben overgelegd. (Artt. 19
en 1077 Ger.W.)
3 mei 1996
387
3. - Burgerlijke zaken - Algemeen Verplichting van de rechter uitspraak te
doen over alle punten van de vordering Voorbehoud gevraagd- Akteverlening van
dit voorbehoud.
Wanneer de vraag om voorbehoud te
verlenen blijkt uit een voor de rechter
regelmatig genomen conclusie en de rechter overweegt dat hij rekening houdt met
alle elementen, ook met die welke eiser in
deze conclusie vermeldt, is hij niet verplicht bovendien uitdrukkelijk akte van
dit voorbehoud te verlenen. (lmpliciet.)
(Art. 1138, 3°, Ger.W.)
6 juni 1996
560
4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Heropening van de debatten - Voorwaarden - Partijen tussen wie geen geding
aanhangig is - Hoger beroep.
Wanneer tussen twee partijen geen geding
aanhangig is, kan het hager beroep dat
door de ene tegen de andere wordt ingesteld niet ontvankelijk worden verklaard,
zonder dat de heropening van de debatten
hoeft te worden bevolen en zelfs als de
betrokkene de niet-ontvankelijkheid van
het hoger beroep niet heeft aangevoerd.
(Art. 774, tweede lid, Ger.W.)
7 juni 1996
566
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen Gezag van gewijsde - Draagwijdte Tussen partijen.
Het gezag van gewijsde van een vonnis
in burgerlijke zaken is relatief en vereist
dat de vordering tussen dezelfde partijen
bestaat. (Art. 23 Ger.W.)
20juni 1996
619

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Gezag van gewijsde - Draagwijdte Tegenover derden - Staat van de personen.
Het vonnis dat de staat van de persoon
betreft, heeft ook gezag van gewijsde ten
aanzien van derden, wegens de ondeelbaarheid van deze staat. (Art. 23 Ger.W.)
20juni 1996
619
7. - Burgerlijke zaken - AlgemeenVonnis over de staat van de persoon Echtscheiding - Vonnis over de aanvaarding van de huwelijksgemeenschap.
Het vonnis dat uitspraak doet over de
mogelijkheid van de echtgenote om de
huwelijksgemeenschap die ontbonden is
door een scheiding van tafel en bed, te
aanvaarden nadat inmiddels die gemeenschap reeds ontbonden is door de overschrijving van een echtscheiding, doet geen
uitspraak over de staat van de persoon.
[Art. 1463 (oud) B.W.]
20juni1996
619
8. - Burgerlijke zaken - Algemeen Eindbeslissing - Begrip - Oorzakelijk
verband.
In burgerlijke zaken is een eindbeslissing, en derhalve vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, de beslissing van de
appelrechter over het vaststellen van een
oorzakelijk verband tussen de fouten aan
de zijde van een partij en de fysieke stoornissen bij een andere partij. (Artt. 19 en
1077 Ger.W.)
778
19 september 1996
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen Verplichting voor de appelrechter om de
heropening van de debatten te bevelen Exceptie van machtsoverschrijding- Eindbeslissing van de eerste rechter gewezen
v66r het bestreden vonnis.
De appelrechter is krachtens de artt.
774, tweede lid, en 1042 Ger.W. verplicht
de heropening van de debatten te bevelen,
alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk afte wijzen, op grond van een exceptie
van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring,
verval ofniet-ontvankelijkheid, of van enige
andere exceptie die de partijen voor hem
niet hadden ingeroepen; voornoemd art.
77 4, tweede lid, wordt geschonden door
het arrest dat de vordering verwerpt zonder de heropening van de debatten te
hebben bevolen en daarbij steunt op de
door de partijen niet aangevoerde exceptie
dat geen hager beroep is ingesteld tegen
een vonnis van de eerste rechter, dat aan
het bestreden vonnis voorafgaat en waarbij die rechter zijn rechtsmacht over de

-217litigieuze zaak geheel uitoefent. (Artt. 77 4,
tweede lid, en 1042 Ger.W.)
30 september 1996
830
10. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Partijen - Rechtspersonen - Maatschappelijke zetel- Taal- Rechtspleging
in het Frans - Adressen in het Nederlands.
Wanneer partijen, die rechtspersonen
zijn waarvan de maatschappelijke zetel,
enerzijds, in de provincie Limburg (Tongeren), anderzijds, in de provincie Antwerpen (Mortsel) gevestigd is, bij hun verschijning en hun conclusies, in een in het
Frans gevoerde rechtspleging, hun adressen in het Nederlands hebben opgegeven,
is wettig het vonnis of het arrest dat die
adressen overneemt zoals die partijen ze
hebben opgegeven, namelijk in het N ederlands. (Artt. 780, eerste lid, 2°, en 1042
Ger.W.; artt. 2, 24, 37, 40 en 42 Taalwet
Gerechtszaken.)
1043
14 november 1996
11. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Behandeling en berechting van de vordering- Verzoekschrift op tegenspraak Uitkeringen tot levensonderhoud- Vorderingen - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief.
De uitspraak in beroep over een vordering tot uitkering tot levensonderhoud
moet niet bij gerechtsbrief ter kennis worden gebracht; de omstandigheid dat dit
toch geschiedde (met verwijzing naar artikel 1030 Ger.W.) staat er niet aan in de
weg dat, wat het hoger beroep betreft, de
gewone regels betreffende het geding van
toepassing zijn. (Artt. 1253quater, 1320,
1321 en 1322 Ger.W.)
22 november 1996
1077
ALLERLEI

12. - Burgerlijke zaken - Allerlei Uitlegging - Perken.
Bij de uitlegging van zijn beslissing
binnen de perken van artikel 793 Ger.W.
mag de rechter er evenmin een vaststelling aan toevoegen die vereist is voor haar
wettelijkheid.
751
13 september 1996
13. - Burgerlijke zaken - Allerlei Uitlegging - Perken - Beschikking in
kart geding- EchtscheidingsprocedureVoorlopige maatregelen - T.a. v. de kinderen.
De rechter die zijn vorige beslissing,
luidens welke aan een partij een bezoekrecht toekomt over een kind van de partijen maar voor het overige maatregelen

bevolen worden die aansluiten bij het hoederecht dat aan diezelfde partij in vroegere
beslissingen was toegekend, aldus uitlegt
dat ze geen wijziging heeft gebracht aan
dit hoederecht, breidt daardoor de in de
uit te leggen beslissing bevestigde rechten
niet uit, noch beperkt of wijzigt hij ze.
(Art. 793 Ger.W.)
13 september 1996
751

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

14. - Strafzaken-Algemeen-Debatten op tegenspraak - Beklaagde afwezig
bij de uitspraak - Beslissing niettemin op
tegenspraak gewezen.
De omstandigheid dat de beslissing in
strafzaken, na debatten op tegenspraak,
buiten de tegenwoordigheid van de beklaagde
wordt uitgesproken op het einde van de
terechtzitting of op een latere terechtzitting neemt niet weg dat het een beslissing
op tegenspraak is; geen wettekst vereist
de aanwezigheid van de beklaagde bij de
uitspraak. (Art. 185, § 2, tweede lid, Sv.)
11 juni 1996
576
15. - Strafzaken- Algemeen- Samenstelling van het rechtscollege - Hoger
beroep tegen vonnis van politierechtbank
- Vonnis van de correctionele rechtbank
niet door drie rechters gewezen.
Nietig is het niet door drie rechters
gewezen vonnis van de correctionele rechtbank dat uitspraak doet over het hoger
beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, zelfs als een derde rechter zitting
heeft gehouden op de terechtzittingen waarop
de zaak is behandeld. (Artt. 92, 3°, en 779
Ger.W.)
30 oktober 1996
973
STRAFVORDERING

16. - Strafzaken - Strafvordering Veroordeling - Toepasselijke wettekst Opgave van die tekst - Vergissing Uitgesproken straf- Wettigheid- Gevolg.
De vergissing in de aanwijzing van de
toepasselijke wettekst brengt geen nietigheid mede van de veroordelende beslissing, indien de uitgesproken straf dezelfde
is als die welke is bepaald door de op het
misdrijf toepasselijke wet. (Artt. 411 en
414 Sv.)
24 januari 1996
101
17. - Strafzaken - Strafvordering Gezag van gewijsde - Rechtsmacht Gevolg.

-
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Wanneer een rechter in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing over de strafvordering of over een civielrechtelijk geschil
heeft gewezen, belet niet het gezag van
het strafrechtelijk of van het civielrechtelijk gewijsde, maar de reeds volledig uitgeoefende rechtsmacht hem hierover opnieuw uitspraak te doen. (Artt. 19 en 23
t.e.m. 28 Ger.W.; 4 V.T.Sv.)
25 april 1996
336

18. - Strafzaken - Strafvordering
- Aanhangigmaking van de zaak
bij de rechter - Aanhangigmaking Begrip.
De aanhangigmaking van de zaak bij de
rechter wordt bepaald door de feiten die in
de tenlastelegging zijn bedoeld en niet
door de kwalificatie die eraan is gegeven
door de vervolgende partij; het vonnisgerecht onderzoekt in feite de draagwijdte
van de akte van aanhangigmaking. (Artt.
145 en 182 Sv.)
5juni 1996
547
19. - Strafzaken - Strafvordering Verzet - Onderzoek - Tijdstip.
De rechter vermag de ontvankelijkheid
en de gegrondheid van het verzet te onderzoeken op de eerste of op een latere terechtzitting en erover door eenzelfde beslissing
uitspraak te doen; het voorschrift van
artikel 208 Sv. naar luid waarvan het
verzet van rechtswege dagvaarding meebrengt tegen de eerstkomende terechtzitting na het verstrijken van een termijn
van vijftien dagen, of van drie dagen indien
de opposant zich in hechtenis bevindt,
doet hieraan geen afbreuk.
18 juni 1996
611

20. - Strafzaken - Strafvordering Verzet ongedaan verklaard - Rechtsmacht- Gevolgen t.a.v. de beslissing bij
verstek.
De rechter die het verzet ongedaan verklaart, is zonder rechtsmacht om de verweermiddelen van de beklaagde ten grande
te beoordelen. (Artt. 188, tweede lid, en
208, derde lid, Sv.)
23 juli 1996
683
21. - Strafzaken - Strafvordering Verzet ongedaan verklaard - Rechtsmacht - Gevolgen t. a. v. de beslissing bij
verstek.
De rechter die het verzet ongedaan verklaart is zonder rechtsmacht om te oordelen ofhet verstekarrest binnen een redelijke
termijn werd gewezen. (Art. 6.1 Verdrag
Rechten van de Mens.)
683
23 juli 1996

22. - Strafzaken - Strafvordering Hof van Cassatie -Arrest van het HofUitlegging - Bevoegdheid.
Ret Hofvan Cassatie is bevoegd om zijn
eigen arresten uit te leggen. (Art. 793
Ger.W.)
11 september 1996
733
23. - Strafzaken - Strafvordering Hof van Cassatie -Arrest van het HofUitlegging - Begrip.
In strafzaken moet het Hof van Cassatie het arrest uitleggen, als uit de bewoordingen ervan niet kan worden opgemaakt
ofhet Hofuitspraak heeft gedaan over de
onbeperkte voorziening van de beklaagde,
eiser, tegen het arrest van het hof van
beroep dat, op de strafvordering, een veroordeling en een bevel tot onmiddellijke
aanhouding uitspreekt, ofWel enkel over
de voorzieningvan die beklaagde, die beperkt
was tot de beschikkingen inzake de onmiddellijke aanhouding. (Art. 793 Ger.W.)
11 september 1996
733
24. - Strafzaken - Strafvordering Brand - Vernietiging van het dossier.
Wanneer een cassatieberoep binnen de
wettelijke termijn is ingesteld tegen een
in strafzaken gewezen arrest, terwijl het
dossier van de rechtspleging door brand is
vernield, verkeert het Hof in de onmogelijkheid nate gaan of de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn, en vernietigt het Hofhet bestreden arrest. (Art. 524
Sv.)
18 september 1996
772
25. - Strafzaken - Strafvordering Vonnis door nietigheid aangetast- Bevestiging door de appelrechter - Gevolg.
Wanneer een vonnis nietig is omdat het
werd gewezen door een rechter die de
zitting waarop de zaak was behandeld,
niet had bijgewoond, neemt het vonnis
dat, zitting houdende in hager beroep, het
beroepen vonnis wat de veroordeling op de
strafvordering betreft, bevestigt, de nietigheid over en is dus ook nietig.
1153
3 december 1996
26. - Strafzaken - Strafvordering Vertegenwoordiging- Verdachte - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis.
Art. 185, § 2, Sv. betreft slechts de
vertegenwoordiging van de verdachte voor
de correctionele rechtbank en voor het hof
van beroep en is niet van toepassing op de
vertegenwoordiging van de verdachte voor
de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
over de voorlopige hechtenis.
17 december 1996
1229
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27. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering- Gezag van gewijsde- Rechtsmacht - Gevolg.
Wanneer een rechter in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing over de strafvordering of over een civielrechtelijk geschil
heeft gewezen, belet niet het gezag van
het strafrechtelijk of van het civielrechtelijk gewijsde, maar de reeds voiledig uitgeoefende rechtsmacht hem hierover opnieuw uitspraak te doen. (Artt. 19 en 23
t.e.m. 28 Ger.W.; 4 V.T.Sv.)
25 april 1996
336
28. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsmacht - Gevolg.
Wanneer een rechter in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing over de strafvordering of over een civielrechtelijk geschil
heeft gewezen, belet niet het gezag van
het strafrechtelijk of van het civielrechtelijk gewijsde, maar de reeds voiledig uitgeoefende rechtsmacht hem hierover opnieuw uitspraak te doen. (Artt. 19 en 23
t.e.m. 28 Ger.W.; 4 V.T.Sv.)
25 april 1996
336
29. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Nieuwe aanspraak - Nieuw
verweer - Voorwaarde.
Wanneer een rechter in dezelfde rechtspleging een eindbeslissing over de strafvordering of over een civielrechtelijk geschil
heeft gewezen, belet niet het gezag van
het strafrechtelijk of van het civielrechtelijk gewijsde, maar de reeds voiledig uitgeoefende rechtsmacht hem hierover opnieuw uitspraak te doen. (Artt. 19 en 23
t.e.m. 28 Ger.W.; 4 V.T.Sv.)
25 april 1996
336
30. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering- Gezag van gewijsde - Rechtsmacht - Gevolg.
De voiledige uitoefening door de strafrechter van zijn rechtsmacht over een
burgerlijke rechtsvordering vloeit voort
uit hetgeen hij werkelijk heeft beslist over
een geschilpunt dat hem door partijen
expliciet of impliciet ter beoordeling was
onderworpen. (Artt. 19 Ger. W. en 4
V.T.Sv.)
25 april1996
336
31. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Rechtsmacht - Gevolg.
De voiledige uitoefening door de strafrechter van zijn rechtsmacht over een
burgerlijke rechtsvordering vloeit voort
uit hetgeen hij werkelijk heeft beslist over
een geschilpunt dat hem door partijen

expliciet of impliciet ter beoordeling was
onderworpen. (Artt. 19 Ger.W. en 4 V.T.Sv.)
25 april 1996
336
32. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Nieuwe aanspraak - Nieuw
verweer - Voorwaarde.
Om na tussenvonnis te beslissen dat
over de burgerlijke rechtsvordering door
de strafrechter, een nieuwe aanspraak
kan worden ingewilligd of een nieuw verweer kan worden aangenomen moet worden onderzocht of dit kan zonder het
voordeel van zijn vorige beslissing ongedaan te maken. (Artt. 19 Ger.W. en 4
V.T.Sv.)
25 april 1996
336
33. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke belangen- Zaak
in staat van wijzen - Begrip.
De politierechtbank die de vordering
van de burgerlijke partij integraal en definitief beoordeelt, neemt aan dat de zaak
wat deze burgerlijke belangen betreft in
staat van wijzen is : het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen
overeenkomstig art. 4, tweede lid, der
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het wetboek van
strafvordering, is bij dergelijke beslissing zonder voorwerp. (Art. 4, tweede lid,
V.T.Sv.)
1 oktober 1996
834
ALLERLEI

34. - Strafzaken - Allerlei - Veroordeling op tegenspraak - Doodstraf Gevolg - Wettelijke onbekwaamheid.
Uit de artikelen 20 en 21 (oud) S.W. en
de artikelen 465 tot 4 78 Sv., in hun onderling verband genomen, volgt dat aileen de
veroordeling op tegenspraak tot de doodstraf wettelijke onbekwaamheid van de
veroordeelde ten gevolge heeft.
74 7
13 september 1996
35. - Strafzaken -Allerlei - Veroordeling door een militair gerecht - Doodstraf- Gevolg - Wettelijke onbekwaamheid.
Geen wettelijke bepalingwijkt afvan de
regel dat uit de artikelen 20 en 21 (oud)
S.W., en de artikelen 465 tot 478 Sv., in
hun onderling verband genomen, volgt
dat aileen de veroordeling op tegenspraak
tot de doodstraf wettelijke onbekwaamheid van de veroordeelde ten gevolge heeft,
in geval de veroordeling tot de doodstraf
door een militair gerecht wordt uitgesproken.
74 7
13 september 1996
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TUCHTZAKEN
36. - Tuchtzaken - Advocaat - Uitspraak - Afwezigheid van vaste datum Geen oproeping - Gevolg.
De omstandigheid dat de tuchtraad van
beroep van de Orde van Advocaten bij het
sluiten van het debat geen vaste datum
heeft bepaald voor de uitspraak en de
advocaat evenmin heeft opgeroepen om de
uitspraak bij te wonen, heeft niet tot gevolg
dat die uitspraak nietig wordt nu zij de
advocaat niet belette de uitspraak met
gesloten deuren te vragen.
18 januari 1996
75

VOORLOPIGE HECHTENIS
ALGEMEEN
AANHOUDING
BEVEL TOT AANHOUDING
HANDHAVING
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
INZAGE VAN RET DOSSIER
HOGER BEROEP
CASSATIEBEROEP
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
DOUANE EN ACCIJNZEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorgaand arrest
- Motivering.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, hoeft niet terug te komen op grieven
die zij in een voorgaand arrest verworpen
heeft.
11 september 1996
737

AANHOUDING
2. - Aanhouding - Vrijheidsbeneming - Begrip.
Volgens artikel 2, 5°, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990 mag de vrijheidsbeneming in geen geval langer duren dan
vierentwintig uur, te rekenen van de kennisgeving van de beslissing of, ingeval
bewarende dwangmaatregelen zijn genomen, te rekenen van het tijdstip waarop

die persoon niet meer beschikt over de
vrijheid van komen en gaan; het verlies
van de vrijheid van komen en gaan is een
feitelijke toestand die in concreto en in het
licht van de bijzondere omstandigheden
van elk geval moet worden beoordeeld.
507
29 mei 1996

BEVEL TOT AANHOUDING
3. - Bevel tot aanhouding - Formulier van tenuitvoerlegging.
Het formuliervan tenuitvoerlegging, zoals
vastgesteld in art. 1, § 1, K.B. van 9 aug.
1993, geldt niet voor de bevelen tot aanhouding.
20 maart 1996
230
4. - Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf- Maximum dat vijftienjaar
dwangarbeid niet te hoven 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 tezamen
vervuld te zijn. (Art. 16, § 1, derde lid, Wet
Voorlopige He.chtenis 1990.)
231
20 maart 1996
5. - Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten verdachte - Nieuwe feiten.
Nieuwe feiten op grond waarvan de
onderzoeksrechter tegen een in vrijheid
gelaten verdachte een bevel tot aanhouding verleent, kunnen tevens gelden als
nieuwe en uitzonderlijke omstandigheden
die, met toepassing van art. 28, § 1, 2°,
Voorlopige Hechteniswet, het uitvaardigen van die maatregel op grond van de
eerder onderzochte feiten noodzakelijk
maken. (Artt. 16 en 28 Voorlopige Hechteniswet.)
4juni1996
545
6. - Bevel tot aanhouding - Grandslag - Telefoontap - Onwettige telefoontap - Gevolg.
Niet regelmatig is het aanhoudingsbevel dat gegrond is op het aftappen van
telefoonoproepen, dat o:!Wel niet door de
onderzoeksrechter is toegestaan, o:!Wel toegestaan is door een beschikking waaraan
nietigheid kleeft. (Art. 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990; art. 90ter, §§ 1 en
2, en 90quater, § 1, Sv.; art. 8.1 E.V.R.M.)
26juni 1996
656
7. -Bevel tot aanhouding- Procesverbaal van verhoor - Gegevens.
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-221Alvorens het bevel tot aanhouding te
verlenen, moet de onderzoeksrechter de
verdachte inzonderheid mededelen dat tegen
hem een aanhoudingsbevel kan worden
uitgevaardigd, hem in zijn opmerkingen
ter zake horen en hem mededelen dat hij
het recht heeft een advocaat te kiezen,
zelfs al werden die inlichtingen hem reeds
verstrekt tijdens een voorgaand verhoor,
dat gevolgd werd door een invrijheidstelling. (Art. 16, §§ 2, 3, 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
20 augustus 1996
691
8. - Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf- Maximum dat vijftienjaar
dwangarbeid niet te boven gaat - Voorwaarden.
Wanneer het maximum van de toepasselijke strafvijftienjaar dwangarbeid niet
te hoven gaat, dienen de wettelijke voorwaarden voor de voorlopige hechtenis, die
worden opgesomd in art. 16, § 1, derde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis, niet tezamen
vervuld te zijn. (Artt. 16, § 1, derde lid,
35, inz. § 1, en 36, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 september 1996
737
9. - Bevel tot aanhouding
Wettiging - Feitelijke omstandigheden van de
zaak - Omstandigheden eigen aan de
persoonlijkheid van de verdachte - Art.
14 E. V.R.M. - Verbod op onderscheid of
discriminatie.
Art. 16, § 5, tweede lid, Wet Voorlopige
Hechtenis, volgens hetwelk de rechter melding moet maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen, gezien de criteria bepaald in § 1,
hebben niet de bij art. 14 E.V.R.M. verboden discriminatie tot gevolg.
2 oktober 1996
839

HANDHAVING
10. - Handhaving- Be twisting betreffende de regelmatigheid van het bevel tot
aanhouding.
Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan
de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding enkel worden betwist wanneer
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen
vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en
niet wanneer de raadkamer van maand
tot maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis. (Art. 21, § 4, en 22,

eerste en vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
24 januari 1996
108
11. - Handhaving - Mededeling van
het dossier - Bericht - Raadkamer Onregelmatige rechtspleging - Hoger
beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatige rechtspleging Gevolg.
De onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer, die voortvloeit
uit de niet-inachtneming van de wettelijke bepaling betreffende de mededeling
van het dossier aan de verdachte en diens
raadsman alsook betreffende de verplichting van de griffier om hun daarvan bericht
te geven, heeft niet de onwettigheid tot
gevolg van de beslissing tot handhaving
van de voorlopige hechtenis, wanneer de
wettelijke vormen in acht zijn genomen
voor de kamer van inbeschuldigingstelling.
(Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
194
14 februari 1996
12. - Handhaving - Voorwaarden Gevaar voor herhaling.
Naar recht verantwoord is de beslissing
tot handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer het arrest van het hof van
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling,
op grond van de omstandigheden van de
zaak die het hofin feite beoordeelt, beslist
dat het gevaar voor herhaling niet geweken is. (Artt. 16, § 1, derde lid, 22, vijfde
lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
231
20 maart 1996
13. - Handhaving - Wettigheid van
het bevel tot aanhouding - Datum van
het bevel tot aanhouding- Verschrijving.
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet
nagaan, vermagverschrijvingen met betrekking tot het verlenen ofhet betekenen van
dit bevel vast te stellen. (Art. 21 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
233
26 maart 1996
14. - Handhaving- Wettigheid van
het bevel tot aanhouding - Datum van
betekening - Verschrijving.
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet
nagaan, vermag verschrijvingen met betrekking tot het verlenen ofhet betekenen van
dit bevel vast te stellen. (Art. 21 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
233
26 maart 1996
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de verdachte - Opvolging - Taak van de
rechter.
Ret staat niet aan de rechter die moet
oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte, de
problemen op te lassen die zich voordoen
wegens opvolging van diens raadsman.
2 april 1996
245
16. - Handhaving- Artikel5.2 E. V.R.M.
- Toepasselijkheid.
Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op
de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot handhaving van de voorlopige
hechtenis.
17 april 1996
325
17.- Handhaving-Handhavingbevolen door de raadkamer -Hoger beroep Kamer van inbeschuldigingstelling- Vernietiging van de beschikking- Devolutieve
kracht van het hoger beroep.
Wanneer de raadkamer uitspraak heeft
gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis, doet, op het hoger beroep
tegen die beslissing, de kamer van
inbeschuldigingstelling die de beschikking vernietigt en de hechtenis handhaaft, uitspraak wegens de devolutieve
kracht van het hoger beroep en niet bij
wege van evocatie. (Art. 30 wet 20 juli
1990.)
29 mei 1996
507
18. - Handhaving - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Ondervraging
van de onderzoeksrechter - Wettigheid.
De ondervraging van de onderzoeksrechter door de kamer van inbeschuldigingstelling
die uitspraak moet doen inzake voorlopige
hechtenis wordt door geen enkele wettelijke bepaling opgelegd noch verboden.
(Art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
5 juni 1996
554
19. - Handhaving - Artikel 23, 4°,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990- Toepassingsgebied.
Art. 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis
1990 is van toepassing op de procedure
voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de
handhaving van de hechtenis. (Artt. 23,
4 o, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(Impliciet.)
5juni 1996
554
20. - Handhaving- Conclusie- Ernstige aanwijzingen van schuld - Motivering.
Wanneer een verdachte in zijn conclusie
het bestaan betwist van de aanwijzingen
van schuld die de handhaving van zijn

hechtenis verantwoorden, is het antwoord
van de onderzoeksgerechten daarop regelmatig als zij vaststellen dat dergelijke
aanwijzingen nog bestaan en deze preciseren, zelfs met verwijzing naar de vordering van het openbaar ministerie en naar
de redenen van vorige arresten. (Artt. 23,
4°, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
5 juni 1996
554
21. - Handhaving- Eerste beslissing
- Raadkamer - Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht - Controles - Regelmatigheid van het bevel tot
aanhouding - Bevel tot aanhouding Grondslag - Telefoontap - Onwettige
telefoontap - Gevolg.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, op het beroep tegen een
beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis binnen vijf dagen na uitvaardiging van het
aanhoudingsbevel en die, in dit stadium
van de procedure, de regelmatigheid van
dat aanhoudingsbevel dient nate gaan, de
hechtenis van verdachte handhaaft niettegenstaande de onregelmatigheid van dat
aanhoudingsbevel wegens de onwettigheid van de telefoontap waarop het steunt.
(Art. 16, § 5, 21, §§ 1 en 4, en 30 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990; art. 90ter,
§§ 1 en 2, en 90quater, § 1, Sv.; art. 8.1
E.V.R.M.)
26 juni 1996
656
22. - Handhaving -Artikel6.3 E. V.R.M.
- Toepassingsgebied.
De bepaling van artikel 6.3 E.V.R.M. is
in beginsel niet van toepassing op de voor
de onderzoeksgerechten gevoerde procedure inzake voorlopige hechtenis.
23 juli 1996
684
23. - Handhaving- Recht van verdediging - Beoordeling.
De waarborg vari de uitoefening van het
recht van verdediging kan, wat de handhaving van de voorlopige hechtenis betreft,
op grond van feitelijke gegevens betreffende de organisatie van het onderzoek
beoordeeld worden.
684
23 juli 1996
24. - Handhaving- Beschikking van
de raadkamer - Hoger beroep - 1krnietiging- Gevolgen t.a.v. de termijnen.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die kennis neemt van het hoger beroep
van de verdachte tegen de beschikking
waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd en die de beschikking nietig verklaart, kan bevelen dat de voorlopige hechtenis

-

223

wordt gehandhaafd, ook al is, op het ogenblik van de uitspraak, meer dan een maand
verlopen sedert het bevel tot aanhouding
of sedert de laatste regelmatige beschikking van de raadkamer tot handhaving
van de voorlopige hechtenis, mits het arrest
wordt uitgesproken binnen de termijn van
vijftien dagen sedert het instellen van het
hoger beroep. (Art. 30, § 3, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
20 augustus 1996
692
25. - Handhaving-Motivering-Art.
5.1.c E. V.R.M. - Vrijheidsberoving- Voorwaarden - Wettelijke weg - Begrip.
Art. 5.l.c E.V.R.M. staat de vrijheidsberoving, langs wettelijke weg, toe indien de
betrokkene "op rechtmatige wijze is gearresteerd of gevangen gehouden ten einde
voor de bevoegde rechterlijke instantie te
worden geleid, wanneer redelijke termen
aanwezig zijn om te vermoeden dat hij een
strafbaar feit heeft begaan of indien er
redelijke gronden zijn om aan te nemen
dat het noodzakelijk is hem te beletten
een strafbaar feit te begaan ofte ontvluchten nadat hij dit heeft begaan"; het arrest
waarbij de voorlopige hechtenis van een
verdachte wordt gehandhaafd, is regelmatig met redenen omkleed, als het overeenkomstig de vereisten van de nationale wet
melding maakt van de feitelijke omstandigheden van de. zaak en van die welke
eigen zijn aan de persoonlijkheid van die
verdachte. (Art. 5.l.c E.V.R.M.; art. 16, §
1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
2 oktober 1996
839
26.- Handhaving-Art. 6.1E.V.R.M.
- Toepassingsgebied.
Art. 6.1 E.V.R.M. is in beginsel niet van
toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
2 oktober 1996
839
27. - Handhaving -Art. 6 E. V.R.M.
- Toepassingsgebied.
Art. 6 E.V.R.M. is in beginsel niet van
toepassing op het recht van verdediging
voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis.
(Art 6 E.V.R.M.)
2 oktober 1996
841
28. - Handhaving- Art. 21, § 3, Wet
Voorlopige Hechtenis - Toepassingsgebied.
Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis is
niet van toepassing op de appelprocedure
inzake voorlopige hechtenis. (Art. 21, § 3,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
2 oktober 1996
841

29. - Handhaving - Cassatiemiddel
- Onvolledig dossier - Geen voeging van
bepaalde processen-verbaal - Art. 5
E. V.R.M. - Recht van verdediging.
Een verdachte, wiens voorlopige hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan noch de
schending van art. 5 E.V.R.M., noch de
schending van zijn recht van verdediging
of van het beginsel van de rechtspleging
op tegenspraak afieiden uit het feit dat
vijf processen-verbaal ontbreken in het
ter inzage van de verdachte en diens raadslieden gelegde dossier wanneer, enerzijds,
uit de regelmatig opgemaakte en niet van
valsheid betichte inventaris van het dossier blijkt dat drie van die processenverbaal in het dossier zaten ten tijde van
de verschijning van de verdachte voor de
raadkamer, en wanneer, anderzijds, de
raadslieden van die verdachte van de twee
overige processen-verbaal inzage hebben
gekregen ten tijde van hun verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstelling,
en, ten slotte, de raadslieden elke verdaging van de zaak naar een latere datum
met het oog op de vervollediging van het
dossier hebben geweigerd. (Art. 5 E.V.R.M.;
artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 423 Sv.; art. 124 K.B. 28 dec.
1950.)
2 oktober 1996
841
30. - Handhaving - Cassatiemiddel
- Verwijzing naar de middelen van een
medeverdachte - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk zijn de middelen die
hetzij niet aangeven in welk opzicht het
arrest de opgesomde wettelijke bepalingen schendt, hetzij verwijzen naar de middelen, die door een medeverdachte zijn
aangevoerd tegen het arrest dat zijn eigen
voorlopige hechtenis handhaaft, zonder
aan te geven in welk opzicht de door die
andere verdachte aangevoerde onwettigheden de bestreden beslissing aantasten.
(Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
905
9 oktober 1996
31. - Handhaving - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Rechtspleging
- Mededeling van het dossier.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft
voor dat het dossier voor de kamer van
inbeschuldigingstelling aan de verdachte
of aan zijn raadsman moet worden medegedeeld; de Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt
enkel dat bericht aan de raadsman van de
verdachte moet worden gegeven; art. 22
Wet Voorlopige Hechtenis, inzake het recht
op inzage van het dossier, is niet toepasselijk op de rechtspleging in hoger beroep.
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16 oktober 1996
928
32. - Handhaving- Ernstige aanwijzingen van schuld - Toetsing van het Hof
- Grenzen.
I.v.m. de ernstige aanwij zingen van schuld
beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig art. 30 Wet
Voorlopige Hechtenis, kennis neemt van
het hoger beroep tegen de in art. 21 van
die wet bedoelde beschikking, zich ertoe
na te gaan of ze bestonden zowel op het
ogenblik waarop het bevel tot aanhouding
is verleend als op dat van de uitspraak;
binnen de perken van de rechtspleging
inzake voorlopige hechtenis reikt het toezicht van het Hof niet verder; het strekt
zich o.m. niet uit tot de wettigheid van de
daden van onderzoek op grond waarvan
de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft beslist dat er t.a.v. de verdachte
ernstige aanwijzingen van schuld bestonden. (Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
4 december 1996
1164

33. - Handhaving - Verwijzing naar
de correctionele rechtbank - Kamer van
inbeschuldigingstelling -AfZonderlijke beschikking tot handhaving- Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking- Gevolg.
Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking, bij arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, heeft de op dezelfde
datum, in art.26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde, gewezen afzonderlijke
beschikking, waarbij de voorlopige hechtenis gehandhaafd werd, geen bestaansreden meer.
17 december 1996
1223
34. - Handhaving- Verdachte die niet
wenst te verschijnen - Verzoek tot uitstel
- Advocaat - Vertegenwoordiging niet
toegelaten - Weigering - Verantwoording.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige hechtenis waarbij de verdaging van de behandeling van
de zaak geweigerd wordt, wanneer de
verdachte, door niet ter terechtzitting te
verschijnen, geen gebruik heeft gemaakt
van de mogelijkheid om op regelmatige
wijze uitstel van de behandeling van de
zaak te vragen, zijn "conclusie", waarin
hij om uitstel van de zaak verzoekt, slechts
is "aangekomen na beeindiging van het
beraad" en zijn advocaat hem niet wettig

kon vertegenwoordigen. (Art. 23, 2°, en 32
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
17 december 1996
1229
35. - Handhaving- TerechtzittingAanwezigheid van de verdachte- Vereiste
- Vertegenwoordiging- Advocaat- Voorwaarde.
De aanwezigheid van de verdachte op
de terechtzitting van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over zijn
voorlopige hechtenis is in de regel vereist;
hij wordt aileen door zijn advocaat vertegenwoordigd "indien hij in de onmogelijkheid verkeert op de terechtzitting te verschijnen". (Art. 23, 2°, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
17 december 1996
1229
36. - Handhaving - Inzage van het
dossier door de verdachte en door zijn
raadsman - Inhoud van het dossier Overtuigingsstukken.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de
in beslag genomen overtuigingsstukken
zich moeten bevinden in het dossier dat
met toepassing van art. 22 Wet Voorlopige
Hechtenis ter beschikking moet worden
gehouden van de verdachte en van zijn
raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van hoger beroep, door de
procureur des Konings overeenkomstig art.
30 van dezelfde wet worden bezorgd aan
de procureur-generaal bij het hof van beroep;
het komt toe aan de verdachte of zijn
raadsman om de overlegging van de in
beslag genomen overtuigingsstukken te
verzoeken.
24 december 1996
1252

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
37. - Voorlopige invrijheidstelling Beslissing van verwerping - Redengeving
- Nationaliteit van de beklaagde- Discriminatie.
Geen discriminatie, in de zin van de
Racismewet 30 juli 1981, bedrijft de rechter die in feite vaststelt dat, onder meer,
het objectief gegeven van de nationaliteit
van de beklaagde mede een ernstige reden
is om te vrezen dat hij zich aan het optreden van het gerecht zal onttrekken. (Art.
4 Racismewet 30 juli 1981 en art. 27 Wet
Voorlopige Hechtenis.)
23 januari 1996
99
38. - Voorlopige invrijheidstelling Art. 6.1 E.V.R.M. en art. 14.1 I.V.B.P.R.
De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1l.V.B.P.R.
zijn niet van toepassing op de vonnis-
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gerechten die uitspraak doen over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
99
23 januari 1996
39. - Voorlopige invrijheidstelling Douane en accijnzen - Onderzoek van de
wettigheid van de aanhouding - Artikel
5.4 E. V.R.M.
De raadkamer en in hoger beroep de
kamer van inbeschuldigingstelling die
inzake douane en accijnzen bij toepassing
van art. 114 Sv. over een verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten overeenkomstig art. 5.4 E.V.R.M. de
wettigheid van de aanhouding onderzoeken.
30 juli 1996
686
40. - Voorlopige invrijheidstelling Douane en accijnzen - Cassatieberoep Voorziening van de Belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane
en accijnzen) - Betekening - Akte Neerlegging - Thrmijn - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening van
de Belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane en accijnzen)
als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige
invrijheidstelling van de verdachte beveelt)
aan de verweerder neergelegd is ter griffie
van het Hof op de datum van de terecht
zitting waarop de zaak werd vastgesteld,
dat is met miskenning van de door art.
420bis, eerste lid, Sv. voorgeschreven termijn van acht dagen voor de terechtzitting.
24 september 1996
795

41. - Voorlopige invrijheidstelling Beslissing van verwerping - Verplichte
vermeldingen.
De beslissing waarbij een verzoek tot
invrijheidstelling wordt verworpen, moet
de opgave van het feit bevatten waarvoor
het bevel tot aanhouding werd verleend,
de wetsbepalingen vermelden die stellen
dat het feit een misdaad of een wanbedrijf
is, het bestaan vaststellen van ernstige
aanwijzingen van schuld en de feitelijke
omstandigheden van de zaak en die
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid
van de verdachte vermelden die de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis. (Artt. 16, §§ 1 en 5, en
27, § 3, laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
19 november 1996
1065

42. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoekschrift gericht tot het Hofvan Cassatie - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot voorlopige invrijheidstelling dat door
de verzoeker in het kader van zijn voorlopige hechtenis aan het Hof van Cassatie
wordt gericht. (Art. 27 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
3 december 1996
1159
43. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoekschrift - Kamer van inbeschuldigingstelling- Arrest- Afwijzing van het
verzoek - Cassatieberoep - Arrest van
het Hof- Vernietiging - Arrest op verwijzing - Termijn.
Wanneer, op het cassatieberoep tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afWijzend beslist over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
op grond van artikel27, § 1, 4", Voorlopige
Hechteniswet, een cassatiearrest met verwijzing wordt uitgesproken, doet de kamer
van inbeschuldigingstelling waarnaar de
zaak is verwezen uitspraak binnen de
vijftien dagen van het arrest van het Hof,
terwijl de betrokkene in hechtenis blijft.
(Art. 31, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet.)
10 december 1996
1188

INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN
44. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Borgsom - Motivering Geen discriminatie - Bepaling van het
bedrag.
Het is niet tegenstrijdig te beslissen
dat, wegens het gevaar voor ontvluchting,
de handhaving van de hechtenis in het
belang van de openbare veiligheid geboden is tenzij een borgsom betaald wordt,
en het bedrag van die borgsom zo hoog te
bepalen dat het gevaar dat verdachte niet
verschijnt, zeer gering, zo niet onbestaande,
wordt; die alternatieve maatregel is algemeen en dus niet discriminerend; voor de
be paling ervan kan rekening worden gehouden met de bijzondere toestand van iedere
verdachte. (Art. 35, § 4, wet 20 juli 1990.)
24 april 1996
334

INZAGE VAN RET DOSSIER
45. - Inzage van het dossier- Handhaving van het bevel tot aanhouding Hoger beroep- Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging.
Het recht op inzage van het dossier
zoals geregeld door art. 22 Wet Voorlopige
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de rechtspleging in boger beroep. (Art. 30
Wet Voorlopige Rechtenis 1990.)
2 april 1996
245
46. - Inzage van het dossier -Handhaving - Bericht aan raadsman - Afwezig - Gevolg - Recht van verdediging.
Is naar recht verantwoord de beslissing
van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige hechtenis dat
het recht van verdediging van de verdachte, wiens raadsman geen bericht kreeg
van de dagstelling, niet is miskend, op
grond van de vaststellingen dat de verdachte daarvan zelf tijdig bericht kreeg,
dat het dossier gedurende de laatste werkdag voor de terechtzitting te zijner beschikking werd gehouden, dat zijn raadsman
kennis had van het dossier en omstandige
besluiten kon opmaken en dat deze raadsman, noch hijzelf een uitstel meenden te
moeten vragen. (Art. 21, § 3, eerste lid,
Wet Voorlopige Rechtenis 1990.)
17 december 1996
1228

HOGER BEROEP
47.- Hogerberoep-Handhavingvan
het bevel tot aanhouding - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Rechtspleging
- Bericht aan de raadsman van de verdachte - Verzuim - Gevolg.
In geval van boger beroep tegen de
beschikking die het bevel tot aanhouding
handhaaft, is het door de griffier aan de
raadsman van de verdachte te geven bericht
van dag, plaats en uur van verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstelling
niet voorgeschreven op stra:ffe van nietigheid; het verzuim ervan kan slechts tot
nietigheid leiden als daardoor het recht
van verdediging wordt miskend; niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat
eisers recht van verdediging is miskend
doordat hem de bijstand van een raadsman werd ontzegd nu deze niet van de
terechtzitting op de hoogte werd gebracht,
wanneer de verdachte door de appelrechters in zijn verweermiddelen is gehoord
en het niet blijkt dat hij heeft aangevoerd
dat zijn recht van verdediging is miskend.
(Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Rechtenis
1990.)
2 april 1996
245
48. - Hoger beroep- Handhaving van
het bevel tot aanhouding - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Rechtspleging
- Inzage van het dossier.
Ret recht op inzage van het dossier
zoals geregeld door art. 22 Wet Voorlopige

Rechtenis 1990 is niet van toepassing op
de rechtspleging in boger beroep. (Art. 30
Wet Voorlopige Rechtenis 1990.)
2 april 1996
245
49. - Hoger beroep - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling Termijn.
Ret arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij uitspraak gedaan
wordt over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte en dat
binnen vijftien dagen na de verklaring
van boger beroep is gewezen, is een wettige titel van vrijheidsbeneming; de datum
van de betekening van het arrest heeft
geen ander doel dan de termijn van het
cassatieberoep te doen ingaan. (Art. 30, §
3, wet 20 juli 1990.)
11 december 1996
1192
50. - Hoger beroep - Stukken door de
procureur des Konings te bezorgen aan de
procureur-generaal - Overtuigingsstukken.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de
in beslag genomen overtuigingsstukken
zich moeten bevinden in het dossier dat
met toepassing van art. 22 Wet Voorlopige
Rechtenis ter beschikking moet worden
gehouden van de verdachte en van zijn
raadsman, of deel uitmaken van de stukken die, in geval van boger beroep, door de
procureur des Konings overeenkomstig art.
30 van dezelfde wet worden bezorgd aan
de procureur-generaal bij het hofvan beroep;
het komt toe aan de verdachte of zijn
raadsman om de overlegging van de in
beslag genomen overtuigingsstukken te
verzoeken.
24 december 1996
1253

CASSATIEBEROEP
51. - Cassatieberoep - Vorm en ter·
mijn voor memories en stukken- Memorie -Fax.
Ret Rof slaat geen acht op de onregelmatig per fax ingediende memories, noch
op de memorie dieter griffie van het Rofis
ontvangen buiten de bij artikel 31, § 3,
eerste lid, Wet Voorlopige Rechtenis bepaalde termijn.
16 april 1996
321
52. - Cassatieberoep- Voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van
het verzoek - Arrest van het Hof Vernietiging - Arrest op verwijzing Termijn.
Wanneer, op het cassatieberoep tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldi-
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gingstelling dat afwijzend beslist over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
op grond van artikel27, § 1, 4°, Voorlopige
Hechteniswet, een cassatiearrest met verwijzing wordt uitgesproken, doet de kamer
van inbeschuldigingstelling waarnaar de
zaak is verwezen uitspraak binnen de
vijftien dagen van het arrest van het Hof,
terwijl de betrokkene in hechtenis blijft.
(Art. 31, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet.)
10 december 1996
1188

ONMIDDELIJKE AANHOUDING
53. - Onmiddellijke aanhouding
Afwezigheid van de veroordeelde beklaagde
bij de uitspraak - Gevolg.
Omdat, naar luid van de laatste paragraaf van het artikel 33 van de Wet Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990, over de
beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt gelast of de gevangenhouding wordt gehandhaafd, een afzonderlijk
debat moet worden gehouden terwijl de
beklaagde of de beschuldigde en zijn raadsman worden gehoord doch slechts als ze
aanwezig zijn, mag de afwezigheid van de
beklaagde bij de uitspraak niet beschouwd
worden als een niet-verschijnen bij een
proceshandeling.
576
11 juni 1996
54. - Onmiddellijke aanhouding- ~r
oordeling bij verstek - Verzet - ~rzoek
tot invrijheidstelling - Beslissing die
geen uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het verzet.
Wanneer een bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, veroordeelde persoon verzet doet en bovendien een verzoek tot
invrijheidstelling indient, doet de rechtbank, die over dat verzoek uitspraak doet,
hierdoor geen uitspraak over de ontvankelijkheid van het verzet. (Art. 27, § 2,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
1042
13 november 1996

DOUANE EN ACCIJNZEN
55. - Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Onderzoek van
de wettigheid van de aanhouding - Artikel 5.4 E. V.R.M.
De raadkamer en in hoger beroep de
kamer van inbeschuldigingstelling die inzake
douane en accijnzen bij toepassing van
art. 114 Sv. over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling oordelen, moeten
overeenkomstig art. 5.4 E.V.R.M. de wettigheid van de aanhouding onderzoeken.
30 juli 1996
686

56. - Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep
- Voorziening van de Belgische Staat (minister van Financien, Bestuur van douane
en accijnzen) - Betekening - Akte Neerlegging - Termijn - Ontuankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening van
de Belgische Staat (minister van Financii:\n, Bestuur van douane en accijnzen)
als de akte van betekening van de voorziening (tegen een arrest dat de voorlopige
invrijheidstelling van de verdachte beveelt)
aan de verweerder neergelegd is ter griffie
van het Hof op de datum van de terechtzitting waarop de zaak werd vastgesteld,
dat is met miskenning van de door art.
420bis, eerste lid, Sv. voorgeschreven termijn van acht dagen voor de terechtzitting.
795
24 september 1996

ALLERLEI
57. - Allerlei - Onmiddellijke aanhouding - Afwezigheid van de veroordeelde beklaagde bij de uitspraak Gevolg m.b.t. de beslissing over borgsom.
De rechter die, bij de uitspraak, na de
vordering van het O.M. tot onmiddellijke
aanhouding van de veroordeelde beklaagde,
vaststelt dat deze alsdan niet meer verschijnt, zijn onmiddellijke aanhouding gelast
en tevens de borgsom in zijnen hoofde
vervallen verklaart aan de Staat ingevolge artikel 35, § 4, zesde lid, van de Wet
Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990,
motiveert zijn beslissing betreffende de
borgsom niet wettig.
11 juni 1996
576
58. - Allerlei - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de
schending van artikel 149 Gw.
Artikel 149 Gw. is niet van toepassing
op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen inzake voorlopige hechtenis. (Art.
149 Gw. 1994.)
905
9 oktober 1996

Allerlei - Onderzoeksgerechten
- ~rtegenwoordiging.
Art. 185, § 2, Sv. betreft slechts de
vertegenwoordiging van de verdachte voor
de correctionele rechtbank en voor het hof
van beroepen is niet van toepassing op de
vertegenwoordiging van de verdachte voor
de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
over de voorlopige hechtenis.
·
1229
17 december 1996
59. -

-
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VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
BIJZONDER VOORRECHT

BIJZONDER VOORRECHT
Bijzonder voorrecht - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte
schuldvordering van de werknemer- Berekening door de curator.
Nu in de regel het bij art. 19, 3"bis,
Rypotheekwet gevestigde voorrecht niet
van toepassing is op de sociale-zekerheidsbijdragen van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing die betrekking hebben op het
loon waarop de werknemer recht had ingevolge prestaties geleverd v66r het faillissement, volgt hieruit dat de curator de
schuldvordering van de werknemer met
betrekking tot v66r het faillissement ontstane vorderingen dient te berekenen op
grond van het brutoloon, verminderd met
de sociale-zekerheidsbijdrage van de werknemer en met de forfaitair berekende
bedrijfsvoorheffing, vastgesteld op grondslag van de bruto-inkomsten verminderd
met de verplichte sociale inhoudingen en
de ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstort aan het bestuur als de rang van de
respectieve voorrechten dit toestaat. (Artt.
270,6°, e, 272 W.I.B. 1992, gew. wet 22juli
1993, 273 WI. B. 1992 en 88 K.B. 27 augustus 1993 tot uitvoering W.I.B. 1992 en
bijlage III.)
4 79
23 mei 1996

VORDERING IN RECHTE
1. - Burgerlijke zaken - Contractuele
{out- Aansprakelijkheid- Ontvankelijkheid - Belang om de vordering in te
dienen - Reeds verkregen en dadelijk
belang - Begrip.
Ret belang waarvan de ontvankelijkheid van de rechtsvordering afhangt, moet
een bij de inleiding reeds verkregen en
dadelijk belang zijn, wat niet vereist dat
de eiser op dat tijdstip reeds schade had
geleden of een schadevergoeding aan een
derde had uitgekeerd. (Artt. 17 en 18
Ger.W.)
29 februari 1996
210
2. - Rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde vordering
aanhangig is - Verplichting van de rechter om de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht na te gaan.
Ret staat in de regel aan de rechter, bij
wie een op een bepaling van vreemd recht
gegronde vordering aanhangig is, de inhoud,
de betekenis en de draagwijdte van dat

recht te bepalen, in voorkomend geval na
daarover de nodige inlichtingen te hebben
ingewonnen, met eerbiediging van het recht
van verdediging.
13 mei 1996
431
3. - Rechtsvordering-Belang- Begrip.
Tenzij de wet anders bepaalt, kan de
rechtsvordering, ingesteld door een natuurlijke of rechtspersoon, niet worden toegelaten indien de eiser geen persoonlijk en
rechtstreeks belang heeft, d.w.z. een eigen
belang. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
19 september 1996
775
4. - Rechtsvordering - Rechtspersoon - Belang - Begrip.
Ret eigen belang van een rechtspersoon
dat hij moet aantonen om een rechtsvordering in te stellen, omvat alleen datgene
wat zijn bestaan, zijn materiele goederen
en morele rechten, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam, raakt. (Artt.
17 en 18 Ger.W.)
19 september 1996
775
5. - Rechtsvordering-Belang- Begrip.
Ret enkele feit dat een rechtspersoon of
een natuurlijke persoon een doel, ook al is
het statutair, nastreeft, doet het eigen
belang waarvan die persoon moet doen
blijken om een rechtsvordering in te stellen, niet ontstaan. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
19 september 1996
775
6. - Conclusie - Motieven - Laatste
gedeelte - Vordering regelmatig aan de
rechter voorgelegd - Begrip.
Een vordering, die ingelast is in de
motieven van een besluitschrift, is regelmatig aan de rechter voorgelegd, zelfs als
zij niet herhaald is in het laatste gedeelte
van het geschrift. (Artt. 741 tot 744 en
1042 Ger.W.)
30 september 1996
818
7. - Burgerlijke zaken- Oorzaak van
de vordering- Ambtshalve wijziging door
de rechter - Wettigheid.
Wanneer een vordering in rechte gegrond
is op de bepalingen van een verzekeringspolis die, enerzijds, een geval van verval
bepalen en niet van nietigheid van de
verzekeringsovereenkomst, als bepaald in
de wettelijke bepalingen, en, anderzijds,
de sanctie van dat verval niet doen afhangen van de in de wettelijke bepalingen
opgelegde voorwaarden, kan de rechter
die vordering niet onderzoeken in het licht
van de wettelijke bepalingen. (Artt. 9 en
31 Verzekeringswet; artt. 702,807 en 1138,
2°, Ger.W.)
31 oktober 1996
975

-2298. - Burgerlijke zaken- Instellen van
de vordering - Aanhangigmaking van de
zaak - Inschrijving op de algemene rol.
Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de
zaak bij de rechter aanhangig gemaakt
door de betekening van de dagvaarding,
voor zover de zaak op de algemene rol is
ingeschreven voor de zitting die in de
dagvaarding is aangegeven. (Artt. 12,
tweede lid, 700, 716 en 717 Ger.W.)
9 december 1996
1181

VREDERECHTER
1. - Geesteszieke - Beschermmaatregel - Vrijheidsberoving - Medisch verslag - Verder verblijf instelling - Procedure - Beschikking - Dagbepaling Termijn - 24 uur - Niet-naleving --,
Sanctie - Gevolg.
Er is geen sanctie van nietigheid verbonden aan de overschrijding van de termijn van 24 uur bepaald bij artt. 7, § 2, en
13 van de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke; de
gemeenrechtelijke regeling van art. 860,
derde lid, is van toepassing. (Artt. 7, § 2,
en 13 wet 26 juni 1990 betreffende de
persoon van de geesteszieke, art. 860,
derde lid, Ger.W.)
13juni1996
584
2. - Levensonderhoud - Huwelijk Wederzijdse rechten en verplichtingen Dringende en voorlopige maatregelen Procedure - Inleiding - Verzoekschrift
op tegenspraak - Beschikking ten grande
- Kennisgeving - Regeling.
De vorderingen die gegrond zijn op artt.
221 en 223 B.W. worden ingesteld bij
verzoekschrift op tegenspraak en vallen
derhalve niet onder de regeling inzake
inleiding en behandeling van de vordering
op eenzijdig verzoekschrift, bedoeld bij de
artt. 1025 en 1034 Ger.W. (Art. 1253ter,
tweede lid, Ger.W.; artt. 221 en 223 B.W.;
artt. 1034bis tot 1034sexies Ger.W.)
787
23 september 1996

VREEMDELINGEN
1. - Beslissingen tot weigering van verblijfen "tot vasthouden in een welbepaalde
plaats" - Wettigheid - Rechtskracht.
Bij het nemen van de beslissing tot
weigering van verblijf en van de "beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats", met toepassing van de
artt. 52 en 74.6, § 1, Vreemdelingenwet en
75, § 2, van het K.B. van 8 okt. 1981
betreffende de toegang tot het grondge-

hied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, treedt de
minister van Binnenlandse Zaken op krachtens de wet en niet door of namens de
Koning; geen wettelijke bepaling vereist
dat de minister ofzijn gemachtigde hierbij
verwijst naar de Koning. (Artt. 52 en 74.6,
§ 1, Vreemdelingenwet; art. 75, § 2, K.B. 8
okt. 1981.)
20 februari 1996
200
2. - Beslissingen tot weigering van verblijf en "tot het vasthouden in een welbepaalde plaats" - Beroep bij de rechterlijke macht- Hoger beroep- Aanhangigmaking.
De appelrechters worden geadieerd door
het hoger beroep van de vreemdeling. (Art.
72 Vreemdelingenwet.)
20 februari 1996
200
3. - Gewaarborgde gezinsbijslag Gerechtigde - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Voorwaarden - Hoedanigheid van vluchteling - Categorieen - Onderscheid Gevolg.
De gelijkheid van behandeling inzake
ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied
verblijvende vluchtelingen en van Belgische
onderdanen geldt slechts, eventueel met
terugwerkende kracht, voor de persoon
die krachtens de toepasselijke wetgeving
de hoedanigheid van vluchteling bezit en
als dusdanig is erkend. (Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende status van
vluchtelingen ondertekend te Geneve op
28 juli 1951, goedgekeurd bij wet 26 juni
1953; 1 en 3 wet 20 juli 1971 tot instelling
van een gewaarborgde gezinsbijslag; art.
48 Vreemdelingenwet.)
13 mei 1996
446

4. - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging, verwijdering - Vluchteling - Hoedanigheid - Begrip.
Een vluchteling in de zin van de wet
van 15 december 1980 is de vreemdeling
die als dusdanig is erkend en niet degene
die zich slechts vluchteling heeft verklaard of gevraagd heeft om als dusdanig
te worden erkend. (Artt. 48 en 49 Vreemdelingenwet.)
13 mei 1996
446

5. - Bestaansminimum
Gerechtigde - Gelijkheid van behandeling met
Belgische onderdanen - Voorwaarden Hoedanigheid van vluchteling- Categorieen
- Onderscheid - Gevolg.
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De gelijkheid van behandeling inzake
ondersteuning en bijstand van overheidswege ter voorziening van levensonderhoud, van de regelmatig op het grondgebied
verblijvende vluchtelingen en van Belgische
onderdanen geldt slechts, eventueel met
terugwerkende kracht, voor de persoon
die krachtens de toepasselijke wetgeving
de hoedanigheid van vluchteling bezit en
als dusdanig is erkend. (Art. 23 Internationaal Verdrag betreffende status van
vluchtelingen ondertekend te Geneve op
28 juli 1951 goedgekeurd bij wet 26 juni
1953; art. 1, §§ 1 en 2, Bestaansminimumwet; art. 1, 3°, K.B. 27 maart 1987; art. 49
Vreemdelingenwet.)
451
13 mei 1996
6. - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging, verwijdering - Vluchteling - Hoedanigheid - Begrip.
Een vluchteling in de zin van de wet
van 15 december 1980 is de vreemdeling
die als dusdanig is erkend en niet degene
die zich slechts vluchteling heeft verklaard of gevraagd heeft om als dusdanig
te worden erkend. (Artt. 48 en 49 Vreemdelingenwet.)
451
13 mei 1996
7. - Vreemde en staatloze werknemers
- Werkloosheid - Gerechtigde - Gelijkheid van behandeling met Belgische onderdanen - Tewerkstelling - Voorlopige
arbeidsvergunning - Hoedanigheid van
kandidaat-politiek vluchteling.
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 1991; art.
24, 1, b, Verdrag 28 juli 1951 Status van
Vluchteling, goedgekeurd bij wet van 26
juni 1953; artt. 48 en 49, eerste lid, 2° en
3°, Vreemdelingenwet.)
604
17 juni 1996
8. - Werkloosheid - Gerechtigde Recht op werkloosheidsuitkering - Voorwaarden.
Om toegelaten te worden tot het recht
op werkloosheidsuitkeringen en om die
uitkeringen te genieten, moet de vreemde
of staatloze werknemer inzonderheid voldoen aan de wetgeving die betrekking
heeft op de tewerkstelling van vreemde
arbeidskrachten. (Artt. 43 en 69 Werkloosheidsbesluit 1991.)
757
16 september 1996

9. - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Reglementering - Arbeidskaart- Voorlopige tewerkstelling- Voorlopige arbeidskaart.
De reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit voorziet weliswaar, onder de voorwaarden die zij vaststelt, in de aftevering
van een arbeidskaart en in de voorlopige
tewerkstelling v66r het verkrijgen van een
arbeidskaart; ze voorziet daarentegen niet
in de mogelijkheid om aan een vreemde of
staatloze werknemer een voorlopige
arbeidskaart toe te kennen. (Artt. 7 en 8
K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; art. 12 K.B.
van 6 nov. 1967; artt. 10, 11, 12 en 20 M.B.
van 19 dec. 1967; artt. 1 en 2 M.B. van 15
juli 1969.)
757
16 september 1996
10. - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening Bevel om het grondgebied te verlaten Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief karakter - Gevolg.
De uitvoerbaarheid van het bevel om
het grondgebied te verlaten, is bepalend
voor de beoordeling van het definitiefkarakter van het bevel, dat de beperking van
het recht op maatschappelijke dienstverlening ten gevolge heeft. (Art. 7 Vreemdelingenwet en 57, § 2, eerste lid, 1o, en
derde lid, O.C.M.W.-wet.)
21 oktober 1996
941
11. - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening Verwijdering - Bevel om het grondgebied
te verlaten - Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief bevel - Begrip.
Het bevel om het grondgebied te vedaten, is definitief wanneer het bevel niet
meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel
met opschortende werking voor een administratieve overheid of voor de Raad van
State. (Art. 63, eerste en tweede lid, 63.5,
67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17
Wet Raad van State, art. 57,§ 2, O.C.M.W.wet.)
21 oktober 1996
941
12. - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening Verwijdering- Bevel om het grondgebied
te verlaten - Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief karakter - Verhaal bij
Raad van State - Gevolg.
Het beroep tot nietigverklaring bij de
Raad van State tegen het bevel om het
grondgebied te verlaten, heeft geen opschortende werking; het louter instellen
van een vordering bij de Raad van State
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-231tot schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten, heeft evenmin opschortende werking. (Art. 63, eerste en tweede
lid, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingenwet;
art. 17 Wet Raad van State, art. 57, § 2,
O.C.M.W.-wet.)
21 oktober 1996
941
13. - Maatschappelijk welzijn- Bevel
om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlatenBegrip.
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; een 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.)
7 november 1996
1019
14. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Beslissing tot terugleiding naar
de grens - Hechtenis te dien einde Motivering.
De administratieve beslissingen worden, krachtens art. 62, Vreemdelingenwet, met redenen omkleed; de ministeriele
beslissing om de vreemdeling zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden en
hem te dien einde in hechtenis te stellen,
moet met redenen omkleed worden, ongeacht de motivering van het bevel om het
grondgebied te verlaten. (Artt. 7, tweede
en derde lid, en 62 Vreemdelingenwet.)
.18 december 1996
1231

VREEMDEWET
1. - Strafzaken - Misdrijf gepleegd
buiten het grondgebied van het Rijk- Wet
van het land waar het is gepleegd Rechter - Rechtskennis.
Nu in strafzaken het bewijs de feiten
betreft en niet het recht, staat het aan de
rechter bij wie vervolgingen aanhangig
zijn wegens een buiten het grondgebied
van het Rijk gepleegd misdrijf, het nodige
te doen wat de rechtskennis betreft. (Art.
7, § 1, V.T.Sv.)
7 mei 1996
418
2. - Vordering in rechte - Rechter bij
wie een op een bepaling van vreemd recht
gegronde vordering aanhangig is - Ver-

plichting van de rechter om de inhoud, de
betekenis en de draagwijdte van dat recht
nate gaan.
Het staat in de regel aan de rechter, bij
wie een op een bepaling van vreemd recht
gegronde vordering aanhangig is, de inhoud,
de betekenis en de draagwijdte van dat
recht te bepalen, in voorkomend geval na
daarover de nodige inlichtingen te hebben
ingewonnen, met eerbiediging van het recht
van verdediging.
13 mei 1996
431
3. - Zarrees recht - Zarrees Wetboek
van Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst
- Rechtsvordering tot betaling van het
loon - Verjaring - Loon - Begrip.
Volgens het Zai:rese recht maken de
levensduurtecoefficienten deel uit van het
loon in de zin van artikel 152 van het
Wetboek van Arbeidsrecht betreffende de
verjaring van de rechtsvorderingen tot
betaling van het loon. (Artt. 4, h, en 152
Zai:rees Wetboek van Arbeidsrecht.)
13 mei 1996
431
4. - Zarrees recht - Zarrees B. W. Verbintenis- Niet-nakoming- Bevel van
hogerhand - Begrip - Verbintenis tot
betaling van een geldsom.
Het bevel van hogerhand om bepaalde
daden al dan niet te verrichten, kan slaan
op de verbintenis tot betaling van een
geldsom en kan een bevrijdende vreemde
oorzaakopleveren. (Artt. 1101,1134,1147,
1148, 1234, 1245, 1246 en 1302 B.W.; artt.
1, 33, 45, 46, 132, 143, 144 en 194 Boek III
Zai:rees Burgerlijk Wetboek.)
13 mei 1996
431
5. - Zarrees recht - Zarrees Wetboek
van Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomst
- Einde - Ontslag om economische redenen -Procedure - Toepassingsgebied Instelling- Afgeschafte categorie van betrekkingen - Enige betrekking.
Naar Zai:rees recht veronderstelt het
beroep op de bij art. 64, tweede tot vijfde
lid, Wetboek van Arbeidsrecht bepaalde
procedure in geval van ontslag om economische redenen dat de werkgever kan
kiezen tussen verschillende werknemers
uit de afgeschafte categorie van betrekkingen; die procedure hoeft derhalve niet te
worden gevolgd wanneer de afgeschafte
betrekking de enige van die categorie is in
de instelling. (Art. 64, tweede tot vijfde
lid, Zai:rees Wetboek van Arbeidsrecht.)
13 mei 1996
431
6. - Cassatiemiddel- Burgerlijke zaken
- Vereiste vermeldingen- Schending van
het vreemde recht- Zarrees recht- Nieuwe
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Zai:rese wet - Onmiddellijke toepassing
- Regel van Zai:rees recht - Precisering.
Wanneer een cassatiemiddel de scherrding van een vreemd recht aanvoert, zoals
de regel van Zai:rees recht volgens welke
de nieuwe Zai:rese wet onmiddellijk toepassing vindt, dient het hetzij de buitenlandsewetsbepaling, hetzij de overeenkomstige
rechtsbron tevermelden. (Art. 1080 Ger.W.)
13 mei 1996
431
7. - Zai:rees recht - Algemene rechtsbeginselen- Algemeen rechtsbeginsel valgens hetwelk de wet geen terugwerkende
kracht heeft.
De regel dat de wet geen terugwerkende
kracht heeft is een algemeen rechtsbeginsel in het Zai:rese recht. (Algemeen rechtsbeginsel in het Zai:rese recht volgens hetwelk
de wet geen terugwerkende kracht heeft;
ordonnantie van de administrateurgeneraal van Kongo d.d. 14 mei 1886,
goedgekeurd bij decreet van 12 nov. 1886,
houdende de voorafgaande titel van het
Zai:rese B.W., art. 1.)
13 mei 1996
431
8. - Zai:rees recht- Werking in de tijd
- Draagwijdte - Overeenkomst.
In de regel is de nieuwe wet niet enkel
van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden, die zich
voordoen of voortduren onder vigeur van
de nieuwe wet, voor zover daardoor geen
afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; in zake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing,
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is
of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft
op de lopende overeenkomsten. (Art. 2
B.W.; algemeen rechtsbeginsel in het Zai:rese
recht volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft.)
13 mei 1996
431
9. - Zai:rees recht - Zai"rees Burgerlijk Wetboek- Borgtocht- Tenietgaan Exceptie - Exceptie die tot de schuld zelf
behoort - Exceptie die alleen de schuldenaar persoonlijk betreft- Bevel van hagerhand.
Ook al slaat het bevel van hogerhand op
een verbintenis tot betaling van een geldsom, toch is dat bevel om bepaalde daden
al dan niet te verrichten in de regel geen
exceptie die alleen de schuldenaar persoonlijk betreft, zelfs als het een bevel is van
een buitenlandse overheid. (Art. 2036 B.W.;
art. 575 Boek III Zai:rees B.W.)
13 mei 1996
431

w
WATERS
Oppervlaktewateren- Lozen van afvalwater - Verschuldigde bijdragen - Berekening.
De bijdragen van de ondernemingen die
hun afvalwater in een openbaar riool of in
een moerriool van het bedrijf lozen, zijn
verschuldigd op grond van de lozingen
door deze ondernemingen verricht in het
begrotingsjaar, maar worden berekend op
grond van de gegevens van het vorige
jaar; die regel kent geen uitzondering als
een onderneming de handelszaak van een
andere onderneming heeft overgenomen
en dezelfde lozingen doet als de overdrager van de handelszaak. (Art. 21, §§ 1
en 3, wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, zoals van toepassing in
het jaar 1984.)
141
1 februari 1996

WEGEN
1. - Buurtweg - Breedte - Vermelding in de atlas der buurtwegen - Gevolgen.
De vermelding van de breedte van een
buurtweg in de atlas der buurtwegen heeft
enkel rechtsgevolgen voor de daarin vermelde breedte en niet voor de ruimere
breedte waarover die weg wordt gebruikt.
(Wet 10 april 1841, § 2.)
29 november 1996
1116
2. - Openbare erfdienstbaarheid van
overgang - Gemeente - Verkrijging door
dertigjarige verjaring.
Een recht van overgang over een priveeigendom als erfdienstbaarheid tot openbaar nut ten behoeve van de inwoners van
de gemeente en van alle belanghebbenden
kan worden verkregen door een dertigjarig voortdurend en onafgebroken, openbaar en niet dubbelzinnig gebruik van een
strook grond door eenieder, voor het openbaar verkeer, mits dit gebruik geschiedt
met de bedoeling de strook als zodanig te
gebruiken en niet berust op een enkel
gedogen door de eigenaar van het goed
waarop de overgang wordt uigeoefend.
(Artt. 2229 en 2262 B.W.)
29 november 1996
1116

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

Art. 3

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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12
21
34
38
62
63
68

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-121975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)

Art. 10
Art. 12
Art. 16
Art. 16.4
Art. 19
Art. 19.1
Art. 19.3
Art. 42
Art. 61
Art. 70

WET BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER
(WETSBEPALINGEN)
ART. 3
1. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 3 - Artikel 3, § 1, r Aanvullende reglementen.
De bij art. 3, § 1, 1·, Wegverkeerswet
bedoelde aanvullende reglementen hebben onder meer tot doel de veiligheid van
het wegverkeer te verzekeren.
30 januari 1996
135
2. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 3 - Artikel 3, § 1, r Aanvullende reglementen.
Om ter uitvoering van art. 3, § 1, 1·,
Wegverkeerswet de veiligheid van het
wegverkeer te verzekeren, komt het de
minister van Openbare Werken toe, overeenkomstig de wet en de verordeningen
op de politie van het wegverkeer, verordeningen voor het parkeren op de in die
bepaling vermelde wegen vast te
stellen, onder meer door middels het verkeersbord E9a, met opschrift of onderbard, zoals bepaald bij artikel 70.2.1, a·, a,
Wegverkeersreglement bij ontstentenis
van andersluidende bepaling in dit reglement, parkeerplaatsen uitsluitend te
bestemmen voor bepaalde categorieen van voertuigen.
30 januari 1996
135
ART. 12
3. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel12- Openbaarmaking van
de maatregelen.

De in art. 12 Wegverkeerswet genoemde
maatregelen moeten niet op een andere
dan de erin bepaalde wijze bekendgemaakt worden.
30 januari 1996
135
ART. 21
4. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen- Art. 21 - Rijbewijs- Vreemdeling
- Bestanddelen van het misdrijf- Vaststellingen van de rechter.
De beslissing waarbij een persoon die
houder is van een in een Lid-Staat van de
Europese Unie uitgereikt rijbewijs veroordeeld wordt op grond dat hij zonder rijbewijs een motorrijtuig heeft bestuurd, moet
o.m. art. 21 Wegverkeerswet vermelden
en vaststellen dat de betrokkene al meer
dan een jaar ingeschreven was in het
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente. (Art.
2, § 2, K.B. van 6 mei 1988.)
239
27 maart 1996
ART. 34
5. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Art. 34 - Alcoholische intoxicatie
-Bewijs.
Door bij art. 63 Wegverkeerswet te voorzien in de afname van een bloedmonster
met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte in het bloed, verbiedt de wet de
rechter niet zijn overtuiging omtrent het
op een openbare plaats bij strafbare alcoholintoxicatie besturen van een voertuig op
andere bewijselementen te gronden. (Artt.
34 en 63 Wegverkeerswet.)
25 april 1996
345
ART. 38
6. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 38 - Verval van het recht
tot sturen - Geen zware overtreding Wettigheid.
Het door de rechter uitgesproken verval
van het recht tot sturen van een motorvoertuig wegens overtreding van artikel
10.1, 1o, Wegverkeersreglement, waaraan
hij de beklaagde schuldig acht, is onwettig
daar deze overtreding door het K.B. van 7
april 1976 niet wordt beschouwd als een
zware overtreding in de zin van artikel 29
Wegverkeerswet. (Art. 38, § 1, 3°, Wegverkeerswet.)
5 november 1996
1012
7. - Wegverkeerswet
Wetsbepalingen - Artikel 38 - Verval van het recht
tot sturen - Geen zware overtreding Onwettig - Vernietiging - Omvang.

-234De onwettigheid van het als straf uitgesproken verval van het recht tot sturen,
dat een bestanddeel is van de hoofdstraf,
strekt zich uit tot de gehele veroordeling
die tegen eiser wegens het hem ten laste
gelegde feit is uitgesproken.
1012
5 november 1996
ART. 62
8. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 62 - Bewijswaarde van
proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel
- Tegenbewijs- Getuigen - Beoordeling
door de rechter.
Voor de strafrechter geldt slechts als
inlichting waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, een in welke vorm ook
afgelegde getuigenverklaring die als tegenbewijs wordt aangevoerd van een procesverbaal betreffende de politie over het
wegverkeer dat bewijs oplevert zolang het
tegendeel niet is bewezen. (Art. 62, eerste
lid, Wegverkeerswet.)
31
9 januari 1996
ART. 63
9. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Art. 63 - Alcoholische intoxicatie
-Bewijs.
Door bij art. 63 Wegverkeerswet te voorzien in de afname van een bloedmonster
met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte in het bloed, verbiedt de wet de
rechter niet zijn overtuiging omtrent het
op een openbare plaats bij strafbare alcoholintoxicatie besturen van een voertuig op
andere bewijselementen te gronden. (Artt.
34 en 63 Wegverkeerswet.)
345
25 april 1996
ART. 68
10. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 68 - Vluchtmisdrijf Verjaring.
De strafvordering die het gevolg is van
een vluchtmisdrijfverjaart na verloop van
drie jaren, te rekenen vanaf de dag waarop
het misdrijf is begaan. (Artt. 33 en 68
Wegverkeerswet; art. 35 wet 18 juli 1990.)
1067
20 november 1996

WEGVERKEERSREGLEMENT
VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)
ART. 10
11. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Artikel1 0- Plots rem men - Overtreding
- Vereiste.

Plots remmen dat niet om veiligheidsredenen is vereist, levert slechts de bij art.
10.2 Wegverkeersreglement bepaalde fout
op indien daardoor de normale gang van
de andere bestuurders wordt gehinderd.
67
16 januari 1996
12. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Artikel 10- Artikel 10.1, r en 3'- Een
veroordeling - Motivering.
Schendt noch art. 149 Gw. noch enige
bepaling van het Sv., de beslissing van
de rechter die ten laste van de beklaagde
een overtreding vaststelt van zowel het 1'
als het 3' van art. 10.1 van het Wegverkeersreglement, waarnaar in de beslissing verwezen wordt en waarvan de
tekst wordt aangehaald, en de tenlastelegging waar deze overtredingen zijn samengebracht, bewezen verklaart. (Art. 149
Gw. en art. 10.1, 1" en 3°, Wegverkeersreglement.)
924
15 oktober 1996
ART. 12
Art. 12.4
13. - Wegverkeersreglement van 1 december 1975 -Reglementsbepalingen -Artikel 12 - Artikel 12.4 - Maneuver Begrip.
De rijbeweging die erin bestaat als fietser het rijwielpad te verlaten en de rijbaan te dwarsen, weze het ter hoogte van
een kruispunt, is een maneuver in de zin
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement.
30 april 1996
384
14. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Artikel 12 - Artikel 12.4 - Toepassing
sluit die van artikel 19.1 uit.
De toepassing van artikel 12.4 Wegverkeersreglement, betreffende maneuvers,
sluit de toepassing op dezelfde feiten uit
van artikel19.1 van dat reglement, betreffende de richtingsverandering, en omgekeerd.
475
22 mei 1996
15. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Artikel 12 - Artikel 12.4 - Voorrang Maneuver.
De verplichtingvan art. 12.4 Wegverkeersreglement voor de bestuurder die een
maneuver wil uitvoeren om de andere
weggebruikers te laten voorgaan, heeft
een algemene strekking en houdt geen

-235verband met de inachtneming van de verkeersregels door de andere weggebruikers, voor zover niet kon worden voorzien
dat die andere weggebruikers zouden opdagen.
11 december 1996
1189

ART. 16
Art. 16.4
16. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Art. 16- Art. 16.4- Links inhalenvereisten.
Op een voorrangsweg houdt aileen de
lage snelheid waarmee een voertuig een
kruispunt nadert voor de achterligger niet
de verplichting in om, alvorens hem links
in te halen, zich ervan te vergewissen dat
eerstgenoemd voertuig niet van richting
gaatveranderen. (Art.16.4.1 Wegverkeersreglement.)
705
4 september 1996
ART. 19
Art. 19.1
17. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Artikel 19 - Artikel 19.1 - Toepassing
sluit die van artikel 12.4 uit.
De toepassing van artikel 12.4 Wegverkeersreglement, betreffende maneuvers,
sluit de toepassing op dezelfde feiten uit
van artikel19.1 van dat reglement, betreffende de richtingsverandering, en omgekeerd.
22 mei 1996
475
Art. 19.3
18. - Wegverkeersreglement 01-121975 - Reglementsbepalingen - Artikel
19 - Artikel 19.3 r - Artikel 19.3.3" Kruispunt- Richtingsverandering- Bestuurder die naar links afslaat Tegenligger die voortrijdt in de door een
groene pijl aangeduide richting - Voorrang.
De bij art. 19.3.3° Wegverkeersreglement
aan de bestuurder die naar links afslaat
opgelegde verplichting om voorrang
te verlenen aan de tegenliggers op de
rijbaan die hij gaat verlaten, wordt niet
opgeheven door de omstandigheid dat een
tegenligger onder dekking van een groene
pijl die tegelijk met een rood of een oranjegeellicht brandt, op het kruispunt in de
door deze pijl aangeduide richting voortrijdt.
1035
12 november 1996

ART. 42
19. - Wegverkeersreglement 01-121975- Reglementsbepalingen- Artikel
42 - Artikel 42.4.1 - Oversteekplaats
voor voetgangers - Afstand.
Wanneer de rechter vaststelt dat een
voetganger de rijbaan heeft overgestoken
op 28 meter van een oversteekplaats,
dan beslist hij wettig dat die voetganger
inbreuk heeft gepleegd op art. 42.4.1 Wegverkeersreglement, dat de voetgangers de
verplichting oplegt een dergelijke oversteekplaats te gebruiken, wanneer er een
is op minder dan ongeveer 30 meter
afstand.
11 december 1996
1189

ART. 61
20. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen - Artikel
61 -Artikel61.1, 5"- "VerkeerslichtenGroene pijl die tegelijk met rood of oranjegeel licht brandt - Bestuurder die naar
links afslaat - Tegenligger die voortrijdt
in de door een groene pijl aangeduide
richting.
De bij art. 19.3.3° Wegverkeersreglement
aan de bestuurder die naar links afslaat
opgelegde verplichting om voorrang te verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan
die hij gaat verlaten, wordt niet opgeheven door de omstandigheid dat een tegenligger onder dekking van een groene pijl
die tegelijk met een rood of een oranjegeel
licht brandt, op het kruispunt in de
door deze pijl aangeduide richting voortrijdt.
1035
12 november 1996

ART. 70
21. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Artikel 70- Artikel 70.2.1, 3", a - Verkeersborden die het parkeren toelaten of
regelen - Beperking - Categorie van
voertuigen - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet.
Om ter uitvoering van art. 3, § 1, 1·,
Wegverkeerswet de veiligheid van het wegverkeer te verzekeren, komt het de minister van Openbare Werken toe, overeenkomstig
de wet en de verordeningen op de politie
van het wegverkeer, verordeningen voor
het parkeren op de in die bepaling vermelde wegen vast te stellen, onder meer
door middels het verkeersbord E9a, met
opschrift of onderbord, zoals bepaald bij
artikel70.2.1, 3", a, Wegverkeersreglement
bij ontstentenis van andersluidende bepaling in dit reglement, parkeerplaatsen uit-

-236sluitend te bestemmen voor bepaalde categorieen van voertuigen.
30 januari 1996
135
22. - Wegverkeersreglement van
01-12-1975 - Reglementsbepalingen Artikel 70 - Artikel 70.2.1, 3', a - Verkeersborden die het parkeren toelaten of
regelen - Beperking - Categorie van
voertuigen - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet.
De op het verkeersbord E9a (art. 70.2.1,
3', a, Wegverkeersreglement) ingestelde
beperking ten behoeve van "dienstwagens
departement Justitie" en de aanwijzing
van die voertuigen met speciale kaart, is
een algemene en onpersoonlijke maatregel waarbij het belang van de dienst,
inzonderheid het verzekeren van de normale uitoefening van de justitie, en niet
de persoon de beperking wettigt; deze doet
aldus geen afbreuk aan de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen
voor de wet.
30 januari 1996
135

WERKLOOSHEID
GERECHTIGDE
RECHT OP UITKERING
ALLERLEI

GERECHTIGDE
1. - Gerechtigde - Vreemde en staatloze werknemers - Geli}kheid van behandeling met Belgische onderdanen- Tewerkstelling - Voorlopige toelating - Hoedanigheid van kandidaat-politiek 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 1991; art.
24, 1, b, Verdrag 28 juli 1951 Status van
Vluchteling, goedgekeurd bij wet van 26
juni 1953; artt. 48 en 49, eerste lid, 2o en
3°, Vreemdelingenwet.)
604
17 juni 1996
2. - Gerechtigde - Jonge werknemers
- Onderwijs - Secundair onderwijs Studies met een volledig leerplan van de
secundaire cyclus - Begrip.
In de zin van art. 124, 1e lid, 1o, Werkloosheidsbesluit 1963 en van art. 1 K.B. 8 aug.

1986 betreffende de toekenning van wachtuitkeringen aan jonge werknemers die
hun studies beeindigd hebben, wordt verstaan onder studies met een volledig leerplan van de secundaire cyclus, de studies
die gevolgd werden in het secundair onderwijs met volledig leerplan dat gedurende
veertig weken per jaar naar rata van ten
minste achtentwintig wekelijkse lesuren
en oefeningen van vijftig minuten aan
regelmatige leerlingen wordt verstrekt;
die studies omvatten geen buiten de onderwijsinstelling bij particulieren gevolgde
stages. [Art. 124, eerste lid, 1 o, Werkloosheidsbesluit 1963; artt. 1 en 2 K.B. 8 aug.
1986; art. 1 K.B. 29 juni 1984.)
24juni1996
636
3. - Gerechtigde - Vreemdelingen Voorwaarden.
Om toegelaten te worden tot het recht
op werkloosheidsuitkeringen en om die
uitkeringen te genieten, moet de vreemde
of staatloze werknemer inzonderheid voldoen aan de wetgeving die betrekking
heeft op de tewerkstelling van vreemde
arbeidskrachten. (Artt. 43 en 69 Werkloosheidsbesluit 1991.)
16 september 1996
757
4. - Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Onvrijwillig deeltijdse
werknemer- Werkloosheidsduur- Overschrijding - Administratief beroep - Gegrondheid - Ambtshalve - Voorwaarden
- Modaliteiten van tewerkstelling Draagwijdte.
De onvrijwillige deeltijdse werknemer
vervult slechts de voorwaarden gesteld bij
art. 82, § 2, vijfde lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 25 nov. 1991, indien blijkt dat hij
gedurende het volledig jaar voorafgaande
aan de dag van de ontvangst van de verwittiging e:ffectief tewerkgesteld was op
dagen en uren die van week tot week
verschillen. (Art. 82, § 2, vijfde lid, 2°,
Werkloosheidsbesluit 25 nov. 1991.)
7 oktober 1996
875
5.- Gerechtigde-Handhaving-E.G.
- Artikel 69, § 4, verordening (EEG) nr.
1408 I 71 - Draagwijdte.
Art. 69, § 4, van de verordening (EEG)
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 vereist dat de
werkloze gedurende ten minste drie maanden in Belgie een beroep heeft uitgeoefend
om zijn hoedanigheid van gerechtigde van
de werkloosheidsuitkeringen te handhaven, maar niet om ze te verkrijgen. [Art.
69, § 4, verordening (EEG), nr. 1408/71, 14
juni 1971.]
18 november 1996
1048

-
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RECHT OP UITKERING
6. - Recht op uitkering- Langdurige
werkloosheid - Procedure - Verwittiging
tot schorsing - Administratief beroep Nationale administratieve commissie Aard.
De nationale administratieve commissie, die kennis neemt van de administratieve beroepen bedoeld in art. 82, § 2,
Werkloosheidsbesluit 1991, is geen administratiefrechtscollege maar een bestuurlijke overheid die bepaalde individuele, al
dan niet bindende beslissingen kan nemen.
(Artt. 1, 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandeling 29 juli 1991; art. 82, § 2, Werkloosheidsbesluit 1991.)
15 januari 1996
49
7. - Recht op uitkering- Langdurige
werkloosheid - Procedure - Verwittiging
tot schorsing - Administratief beroep Nationale administratieve commissie Beslissing- Verwerping- Aard- Motiveringsverplichting.
De beslissing genomen door de nationale administratieve commissie die een
administratief beroep van een werkloze
verwerpt, is blijkens de artt. 82 en 83 van
het Werkloosheidsbesluit 1991 niet bindend voor de directeur en valt mitsdien
niet in het toepassingsgebied van de Wet
Motivering Bestuurshandeling van 29 juli
1991. (Artt. 1, 2 en 3 Wet Motivering
Bestuurshandeling 29 juli 1991; artt. 82
en 83 Werkloosheidsbesluit 1991.)
49
15 januari 1996
8. - Recht op uitkering - Langdurige
werkloosheid -Procedure - Verwittiging
tot schorsing - Administratief beroep Beslissing - Nationale administratieve
commissie - Beslissing directeur werkloosheidsbureau - Aard - Motiveringsverplichting.
De beslissing tot schorsing van de directeur van het werkloosheidsbureau, overeenkomstig art. 83 Werkloosheidsbesluit
1991, is een bestuurshandeling die dient
gemotiveerd te worden. (Artt. 1 en 2
Wet Motivering Bestuurshandeling
29 juli 1991; art. 83 Werkloosheidsbesluit 1991.)
49
15 januari 1996
9. - Recht op uitkering - Langdurige
werkloosheid- Procedure- Administratief beroep - Beslissing nationale administratieve commissie- Beslissing directeur
werkloosheidsbureau - Onafhankelijke
beslissingen - Beslissing directeur Gebrek aan motivering - Gevolg t.a.v.
beslissing commissie.

Uit de bij de artt. 82, § 2, en 83 Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde procedure
inzake langdurige werkloosheid blijkt dat
de beslissingen van de nationale administratieve commissie en van de directeur
van het werkloosheidsbureau afzonderlijke beslissingen zijn; de nietigheid van
de beslissing van de directeur heeft niet
de ongeldigheid of het niet-voorhanden
zijn van de beslissing van de nationale
administratieve commissie tot gevolg, ook
al verwijst de schorsingsbeslissing naar
de beslissing inzake het administratief
beroep. (Artt. 1, 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandeling 29 juli 1991;
artt. 82, § 2, en 83 Werkloosheidsbesluit
1991.)
15 januari 1996
49
10. - Recht op uitkering- Uitkeringsaanvraag - Bijkomstige activiteit - Uitoefening - Periode - Werknemer - Tewerkstelling - Dagen van tewerkstelling
- Begrip - Jaarlijkse vakantie - Beeindiging van de arbeidsovereenkomst.
De werknemer die op bijkomstige wijze
een activiteit uitoefent, heeft geen recht
op werkloosheidsuitkering dan indien hij
die activiteit reeds uitgeoefend heeft terwijl hij tewerkgesteld was als werknemer,
en wel ten minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag; de dagenjaarlijkse vakantie na
het einde van de arbeidsovereenkomst zijn
geen dagen van tewerkstelling als werknemer in de zin van die bepaling.
(Artt. 38, § 1, eerste lid, 1 o, en 48, § 1, 2°,
Werkloosheidsbesluit 1991; art. 32, 2°,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
6 mei 1996
397
11. - Recht op uitkering
Samenwoning met een zelfstandige - Aangifte Geen aangifte - Sanctie - Uitzondering
-Aanmerkelijke hulp aan de zelfstandige
- Hulp - Geen hulp - Begrip.
Wanneer een werkloze niet in staat is
de zelfstandige met wie hij samenwoont
aanmerkelijk te helpen, geeft het feit dat
hij van dat samenwonen geen aangifte
doet geen aanleiding tot uitsluiting, sanetie en terugvordering; de werkloze kan die
uitzondering enkel inroepen wanneer hij
in de onmogelijkheid verkeert de zelfstandige aanmerkelijk te helpen en de werkloze kan derhalve niet volstaan met te
bewijzen dat hij een dergelijke hulp in
feite niet verleent. [Art. 128, § 1, 1°, Werkloosheidsbesluit 1963.]
400
6 mei 1996
12. - Recht op uitkering- Toelatingsvereisten - Wachttijd - Arbeidsdagen -

-238Gelijkgestelde dagen - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Uitkering - Betaling.
Voor de toepassing van art. 118 Werkloosheidsbesluit 1963 worden met arbeidsdagen gelijkgesteld de dagen die aanleiding hebben gegeven tot betaling van een
uitkering bij toepassing van art. 70, § 2,
derde lid, Z.I.V.-wet. [Artt. 188 en 122,
eerste lid, P, Werkloosheidsbesluit 1963;
art. 70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet; art. 241,
§ 1, K.B. 4 nov. 1963.]
402
6 mei 1996
13. - Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Verwittiging tot schorsing- Betwisting- Verplicht
administratief beroep - Beroepsgronden
-Omvang.
De bepalingen van art. 82, §§ 1 en 2,
van het Werkloosheidsbesluit 1991 (gewijzigd K.B. 14 sept. 1992) hebben enkel
betrekking op het administratief beroep
wegens bepaalde gronden tegen de verwittiging tot schorsing. (Art. 82, §§ 1 en 2,
Werkloosheidsbesluit 1991, gewijzigd K.B.
14 sept. 1992.)
13 mei 1996
442
14. - Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Procedure - Verwittiging tot schorsing - Niet-naleving verplichte administratieve procedure - Beslissing tot schorsing- Betwisting- Beroepsprocedure - Beroepsgronden - Bevoegdheid arbeidsrechtbank - Omvang.
De werkloze die de beslissing tot schorsing van de directeur voor het arbeidsgerecht betwist, kan zich beroepen op
gronden bepaald in art. 82 van het Werkloosheidsbesluit 1991 zoals gewijzigd bij
K.B. 14 sept. 1991 ook al heeft hij tegen de
verwittiging tot schorsing geen verplicht
administratief beroep ingesteld. (Art. 7,
§ 11, beslw. 28 dec. 1944, art. 580 Ger.W.,
art. 82, §§ 1 en 2, Werkloosheidsbesluit
1991, gewijzigd K.B. 14 sept. 1992.)
13 mei 1996
442
15. - Recht op uitkering- Beroepsopleiding - Stopzetting - Lichamelijke geschiktheid- Geschil - Toepasselijke procedure.
De artt. 86 en 133, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1963 impliceren dat de toepassing van voormeld art. 133, derde lid,
en derhalve van de artt. 37 en 38 M.B. van
4 juni 1964 inzake werkloosheid wordt
uitgebreid tot de uitkeringsgerechtigde werklozen die hun beroepsopleiding stopzetten. [Artt. 86 en 133, eerste en derde lid,

Werkloosheidsbesluit 1963; artt. 37 en 38
M.B. van 4 juni 1964.]
20 mei 1996
468
16. - Recht op uitkering- Beroepsopleiding - Stopzetting - Lichamelijke geschiktheid- Geschil- Procedure - 1bepassingsvereisten.
De werkloze moet, om te voldoen aan de
hem bij art. 37 M.B. van 4 juni 1964
inzake werkloosheid opgelegde verplichting, verklaren van. oordeel te zijn dat hij
lichamelijk niet geschikt is om de stopgezette opleiding te volgen; hij kan niet
volstaan met de verklaring dat hij met die
opleiding gestopt is omdat hij psychisch
volledig aan de grond zat; laatstgenoemde
verklaring verplicht derhalve de R.V.A.
niet ertoede uitkeringsgerechtigde werkloze te onderwerpen aan het bij art. 38
van hetzelfde M.B. voorgeschreven medisch
onderzoek. [Artt. 86 en 133, eerste en
derde lid, Werkloosheidsbesluit 1963; artt.
37 en 38 M.B. van 4 juni 1964.]
20 mei 1996
468
17. - Recht op uitkering - Werkloosheid te wijten aan eigen toedoen - Werkverlating-Arbeidsongeschiktheid- Wettige
reden - Lichamelijke ongeschiktheid Vaststelling.
Lichamelijke ongeschiktheid is aileen
een wettige reden voor werkverlating als
ze wordt vastgesteld overeenkomstig art.
38 M.B. 4 juni 1964. [Artt. 133 en 134
Werkloosheidsbesluit 1963; artt. 37 en 38
M.B. 4 juni 1964.]
10juni1996
571
18. - Recht op uitkering - Onjuiste
verklaring - Spontane verbeterende aangifte - Administratieve sanctie - Directeur- Machten - Scheiding der machten
- Discretionaire macht.
Als het werkloosheidsbureau van de
onjuiste verklaring van de werkloze kennis krijgt ingevolge diens spontane verbeterende aangifte, kan de directeur van het
werkloosheidsbureau de daaraan verbonden administratieve sanctie al dan niet
opleggen en de Rechterlijke Macht kan de
directeur zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen of zijn discretionaire macht aldus
in zijn plaats uitoefenen. [Art. 33, tweede
lid, Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel
van de scheiding der machten.]
10juni1996
574
19. - Recht op uitkering - Vreemde
en staatloze werknemers - Tewerkstelling
- Voorlopige toelating - Hoedanig-

-239heid van kandidaat-politiek vluchtelingWerkloosheidsuitkering- VoorwaardenGevolg.
De vreemde arbeider, kandidaatpolitiek vluchteling, in het bezit van een
voorlopige toelating tot tewerkstelling,
voldoet niet aan art. 43 van het Werkloosheidsbesluit van 25 nov. 1991, om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, indien hij niet voldoet
aan de wetgeving met betrekking op de
vreemdelingen en op deze die betrekking
heeft op de tewerkstelling van vreemde
arbeidskrachten. (Art. 43, § 1, Werkloosheidsbesluit; artt. 7 en 8 K.B. nr. 34 van 20 juli
1967; art. 20, 2°, M.B. 19 dec. 1967; artt. 1
en 2 M.B. 15 juli 1969.)
17juni 1996
604
20. - Recht op uitkering - Vreemdelingen - Voorwaarden.
Om toegelaten te worden tot het recht
op werkloosheidsuitkeringen en om die
uitkeringen te genieten, moet de vreemde
of staatloze werknemer inzonderheid voldoen aan de wetgeving die betrekking
heeft op de tewerkstelling van vreemde
arbeidskrachten. (Artt. 43 en 69 Werkloosheidsbesluit 1991.)
16 september 1996
757
21. - Recht op uitkering- Uitsluiting
- Gewoonlijk niet gewerkte dagen- Ingevolge gebruiken - Begrip.
Met de termen "ingevolge de gebruiken"
bedoelt artikel 151, eerste lid, aanhef en
sub 2°, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963,
de gebruikelijke werkonderbreking, ook al
is die het gevolg van een reglementering
of van wettelijke bepaling. (Art. 151, eerste lid, aanhef en sub 2°, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963.)
7 oktober 1996
877
22. - Recht op uitkering- Uitsluiting
- Tewerkstelling in onderwijsinstellingGewoonlijk niet gewerkte dagen - Gebruik
in onderneming - Onderneming Begrip.
De onderwijsinstelling waar de werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst
is tewerkgesteld, is een ondememing in
de zin van artikel 151, eerste lid, aanhef
en sub 2°. (Art. 151, eerste lid, aanhef
en sub 2°, Werkloosheidsbesluit 20 dec.
1963.)
7 oktober 1996
877
23. - Recht op uitkering- Uitsluiting
- Gewoonlijk niet gewerkte dagen- Gebruik
in onderneming - Draagwijdte.
Voor de toepassing van artikel151, eerste lid, aanhef en sub 2°, is niet vereist dat

het gebruik geldt voor de gehele onderneming. (Art. 151, eerste lid, aanhef en
sub 2o, Werkloosheidsbesluit 20 dec.
1963.)
7 oktober 1996
877
24. - Recht op uitkering.-- Toelating
- Verkrijging - E. G. - Artikel 69, § 4,
Verordening (EEG) nr. 1408 I 71 Draagwijdte.
Art. 69, § 4, van de verordening (EEG)
nr. 1408/71 van 14juni 1971 vereist dat de
werkloze gedurende ten minste drie maanden in Belgie een beroep heeft uitgeoefend
om zijn hoedanigheid van gerechtigde
van de werkloosheidsuitkeringen te
handhaven, maar niet om ze te verkrij
-gen. [Art. 69, § 4, verordening (EEG), nr.
1408171, 14 juni 1971.]
18 november 1996
1048
25. - Recht op uitkering - Werkstaking- Specifieke regeling- Toekenningsvoorwaarden - Beheerscomite R. V.A. Beoordelingsbevoegdheid- Wettelijke criteria- Gevolg.
Het recht op werkloosheidsuitkeringen
van werknemers wier werkloosheid het
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is
van een staking, is onderworpen aan een
toelating welke volgens bepaalde wettelijke criteria door het Beheerscomite wordt
verleend; miskent deze specifieke regeling
het arrest dat de werkloosheidsuitkeringen toekent louter op grond van onvrijwillig werkloos zijn. (Art. 7, § 1, eerste lid,
besluitwet 28 dec. 1944, Maatschappelijke Zekerheid; artt. 44 en 73, tweede en
derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991.)
25 november 1996
1091

ALLERLEI
26. - Allerlei - Onjuiste verklaring
- Spontane verbeterende aangifte- Administratieve sanctie - Directeur - Machten·- Scheiding der mach ten - Discretionaire macht.
Als het werkloosheidsbureau van de onjuiste verklaring van de werkloze kennis
krijgt ingevolge diens spontane verbeterende aangifte, kan de directeur van het
werkloosheidsbureau de daaraan verbonden administratieve sanctie al dan niet
opleggen en de Rechterlijke Macht kan de
directeur zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen of zijn discretionaire macht aldus
in zijn plaats uitoefenen. [Art. 33, tweede
lid, Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel
van de scheiding der machten.]
10 juni 1996
574
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27. - Allerlei - Onderbrekingsuitkeringen - Recht - Draagwijdte Werking in de tijd.
Krachtens art. 4 KB. 4 aug. 1986, opgeheven bij KB. van 2 jan. 1991, heeft de
werknemer geen enkel onherroepelijk vastgesteld recht op bet verlengen van het
genot van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen. (Art. 2 B.W.; artt. 15, eerste lid, 29
en 30 KB. 2 jan. 1991.)
1112
28 november 1996

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

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Algemeen verbindend verklaarde C.A.O. -Normatieve bepalingen - Wet in de zin van artikel 608
Ger.W
De normatieve bepalingen van een bij
koninklijk besluit verbindend verklaarde
C.A.O. zijn een wet in de zin van art. 608
Ger.W. (Art. 608 Ger.W.)
29 april 1996
377
2. - Algemeen - Bekendmaking Spoorwegen - Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen - Algemeen
Reglement toepasselijk op de reizigers en
de personen aanwezig in de instellingen
van de spoorweg (A.R.R.) - Belgisch Staatsblad - Bericht.
Uit het feit dat het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de
personen aanwezig in de instellingen van
de spoorweg" (A.R.R.) behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer in binnenlandse dienst" in de
zin van artikel 13 van de wet van 25
augustus 1891, zoals het werd vervangen
bij artikel 165, 2°, van de wet van 21
maart 1991, volgt dat de bekendmaking
van dit Algemeen Reglement met (enkel)
bericht in het Belgisch Staatsblad rechtsgeldig is.
999
5 november 1996

UITLEGGING
3. - Uitlegging - Wetten - Bevoegdheid - Arbitragehof- Rechtbanken.

De wetten waarvan toepassing wordt
gevraagd, worden in de regel uitgelegd
door de rechter en niet door het Arbitragehof; aldus staat bet aan het Hof van
Cassatie en niet aan het Arbitragehof te
beslissen of de gee. Ziekenhuiswet 7 aug.
1987 een organieke wet is die o.a. hun
financiering regelt. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
24 januari 1996
101
4. - Uitlegging- Wet op de ziekenhuizen - Bevoegdheid.
Wanneer toepassing wordt gevraagd van
de gee. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987, wordt
die wet in de regel uitgelegd door de
rechter en niet door hetArbitragehof. (Art.
6 Bijzondere Wet Arbitragehof.) (lmpliciet.)
101
24 januari 1996
5. - Uitlegging- Ziekenhuizen- Zware
medische apparatuur - Zware medischtechnische diensten - Gebruik - Geen
toestemming - Honoraria - Beperking
- Gecoordineerde wet van 14juli 1994Artikel 64, laatste lid - Draagwijdte.
De wettelijke bepaling op grond waarvan de honoraria kunnen worden beperkt
in geval van gebruik van zware medische
apparatuur of zware medisch-technische
diensten zonder toestemming impliceert
niet dat de inning van de honoraria in
beginsel recbtmatig is noch dat de bij een
vroegere wet bepaalde straffen zijn opgeheven; zij legt enkel een bijkomende straf
op die bestaat in de beperking van de
honoraria. (Art. 116, so en 10°, gee. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987; art. 120, § 1, wet
22 dec. 1989; art. 64, laatste lid, gee.
Z.I.V.-wet 14 juli 1994.)
101
24 januari 1996
6. - Uitlegging - Uitleggingswet Begrip.
De wet die een recbtsvraag oplost, waarvan het antwoord onzeker of betwist was
en door de recbter kon worden gevonden,
is een uitleggingswet. (Art. 84 Gw. 1994;
art. 7 Ger.W.)
4 november 1996
981
7. - Uitlegging - Uitleggingswet Gevolgen.
De uitleggingswet vormt een geheel met
de uitgelegde wet; deze laatste wordt geacht
de haar door de uitleggingswet gegeven
draagkracht te hebben sinds haar inwerkingtreding voor zover er niet definitief
werd beslist; het Hof van Cassatie moet
een uitleggingswet toepassen zelfs wanneer het bestreden arrest van v66r de

-241inwerkingtreding van die wet dateert. (Art.
84 Gw. 1994; art. 7 Ger.W.)
4 november 1996
981
8. - Uitlegging - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende Macht Beoordeling - Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te
leggen, aileen uitoefenen met eerbiediging van de normen die een hogere hierarchische waarde hebben dan de wet. (Art.
84 Gw. 1994; art. 7 Ger.W.)
4 november 1996
981
9. - Uitlegging - Uitleggingswet Pensioen - Werknemers - Rustpensioen
- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen - Werkingssfeer - Uitsluiting Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke
en vrouwelijke werknemers.
Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996
volgt dat de wet van 20 juli 1990 het
verschil in pensioenleeftijd tussen de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat
in Pensioenwet Werknemers bestond, niet
heeft opgeheven; de pensioenleeftijd blijft
in de regel vastgesteld op 60 jaar voor
vrouwen en op 65 j aar voor mann en. (Artt.
2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli 1990; art.
2 Uitleggingswet 19 juni 1996; art. 4 Pensioenwet Werknemers.)
4 november 1996
981
10. - Uitlegging- UitleggingswetBegrip.
De wet waarin, i.v.m. een punt waar de
rechtsregel onzeker ofbetwist is, een oplossing is vastgelegd die aileen de rechtspraak had kunnen aannemen, is van
nature interpretatief. [Art. 84 Gw. (1994);
art. 7 Ger.W.]
4 november 1996
986
11. - Uitlegging- UitleggingswetGevolgen.
In geval van een uitleggingswet, wordt
de uitgelegde wet verondersteld van in
den beginne de door de uitleggingswet
omschreven betekenis te hebben gehad en
moet ze bijgevolg als dusdanig door de
hoven en de rechtbanken worden uitgelegd; het Hof van Cassatie moet de uitleggingswet toepassen zelfs wanneer het
bestreden arrest van v66r de inwerkingtreding van die wet dateert. [Art. 84 Gw.
(1994); art. 7 Ger.W.]
4 november 1996
986
12. - Uitlegging - Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende Macht Beoordeling - Beperking.
De federale wetgever mag zijn bevoegdheid om op bindende wijze de wetten uit te

leggen aileen uitoefenen met eerbiediging
van de normen die een hogere hierarchische
waarde hebben dan de wet. [Art. 84 Gw.
(1994); art. 7 Ger.W.]
4 november 1996
986
13. - Uitlegging - Uitleggingswet Pensioen - Werknemers - Rustpensioen
- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke
en vrouwelijke werknemers.
Uit de uitleggingswet van 19 juni 1996
volgt dat de wet van 20 juli 1990 het
verschil in pensioenleeftijd tussen de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat
in Pensioenwet Werknemers bestond, niet
heeft opgeheven; de pensioenleeftijd blijft
in de regel vastgesteld op 60 jaar voor
vrouwen en op 65 jaar voor mannen. (Artt.
2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli 1990; art.
2 Uitleggingswet 19 juni 1996; art. 4 Pensioenwet Werknemers.)
4 november 1996
986
14. - Uitlegging- Uitlegging door de
feitenrechter - Middel ter bestrijding van
die uitlegging- Middel afgeleid uit schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
B. W. - Ontvankelijkheid.
De omstandigheid dat een wet, in de zin
van art. 608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd kan geen miskenning opleveren van
de bewijskracht van die wet, in de zin van
de artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; niet
ontvankelijk is derhalve het middel dat,
ter bestrijding van de uitlegging in burgerlijke zaken van een akte van reglementaire aard, enkel die artikelen van het
B.W. opgeeft. (Art. 608 Ger.W.; artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
29 november 1996
1119
15. - Uitlegging- Nationale rechter
- Nationaal recht- VennootschappenN. V. - Splitsing van vennootschap Europese Unie - Verdragsbepalingen Instellingen - Richtlijn - Te bereiken
resultaat - Lid-Staten - Uitvoering Verplichtingen - Doeltreffendheid.
Bij de toepassing van art. 1122 B.W. op
de splitsing van naamloze vennootschappen dient de rechter dat artikel uit te
leggen in het licht van de tekst en het doel
van art. 17 van de zesde richtlijn 82/891
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 dec. 1982 betreffende
splitsingen van naamloze vennootschappen, teneinde het in die bepaling van
gemeenschapsrecht beoogde resultaat te
bereiken. [Artt. 5 en 189, derde lid, E.E.G.Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957;

-242artt. 17 en 26 (EEG)-richtlijn 82/891, 17
dec. 1982; art. 1122 B.W.] (lmpliciet.)
1130
2 december 1996

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

op de weg naar en van het werk. [Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben;
art. 12 K.B. van 13 juli 1970.]
22 januari 1996
84

16. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Besluiten Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht- Algemeen rechtsbeginsel- Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht
hebben.
De niet-terugkerende kracht van de
verordeningsbesluiten is een algemeen
rechtsbeginsel, dat de individuele belangen en de rechtszekerheid waarborgt. (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben.)
84
22 januari 1996

19. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Verjaring - Strafzaken - Strafvordering- Termijnen - Misdrijven -Art. 25
Programmawet 24 dec. 1993- Werking in
de tijd.
Door de verjaringstermijn van de strafvordering in geval van wanbedrijven van
drie op vijf jaren te brengen, luidens art.
25 van de programmawet van 24 dec.
1993 die in werking is getreden op 31 dec.
1993, heeft de wetgever niet bepaald dat
de nieuwe bepaling terugwerkende kracht
zal hebben; zij is zonder gevolg voor de op
die datum verkregen verjaringen.
24 7
5 april 1996

17. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Draagwijdte Besluiten- Verordeningsbesluiten- Nietterugwerkende kracht- Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben- GevolgVroegere voldongen toestanden.
Ofschoon, in de regel, een nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing is op alle
toekomstige gevolgen van toestanden die
zijn ontstaan onder de gelding van de
vroegere regeling, kan zij echter niet van
toepassing zijn op de vroegere voldongen
toestanden; de toepassing van de nieuwe
regeling op zodanige toestanden zou indruisen tegen het algemeen rechtsbeginsel dat
verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben. (Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben.)
84
22 januari 1996

20. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Strafvordering - Nieuwe wet - Werking in de tijd.
Een nieuwe wet sorteert inzake strafvordering onmiddellijk effect zodat zij van
toepassing is op alle strafvorderingen die
voor haar inwerkingtreding zijn ontstaan
en op die datum nog niet zijn verjaard
krachtens de oude wet.
24 7
5 april 1996

18. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel, bijzondere
regels - Gemeente - Herziening- Vroegere voldongen toestanden.
Het algemeen rechtsbeginsel dat
verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben, wordt door de rechter geschonden, wanneer hij op een toestand
die tussen de gemeente en een personeelslid v66r 1 maart 1988 is voldongen, toepassing maakt van artikel 12, § 2, K.B.
van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen

21. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Wetten van politie - Internationaal
privaatrecht - Wetsconflict - Toepasselijke wet - Uitzonderingen.
lngevolge art. 3, eerste lid, B.W., en in
zoverre daarin een regel van internationaal privaatrecht is neergelegd, vinden de
wetten van politie van een staat toepassing op de feiten die in die staat worden
begaan, afgezien van de nationaliteit van
de betrokken personen; die regellaat onverminderd andersluidende verdragsbepalingen of bedingen en de regels van internationale openbare orde. (Art. 3, eerste
lid, B.W.)
29 april1996
374
22. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Wetten van politie in de zin van artikel
3 B. W. - Begrip.
De wetten die de bestanddelen bepalen
van het feit dat delictuele of quasidelictuele aansprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de wijze en de omvang
van de vergoeding, zijn wetten van politie
in de zin van art. 3, eerste lid, B.W. (Art. 3,
eerste lid, B.W.)
29 april1996
374
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- Internationaal privaatrecht- Onrechtmatige daad in Oostenrijk gepleegd Schade - Geen internationale overeenkomst tussen Belgie en Oostenrijk - Vordering tot schadevergoeding ingesteld voor
de Belgische burgerlijke rechtbanken Mogelijke dader Belg- Toepasselijke wet.
Er bestaat geen internationale overeenkomst die bepaalt dat de Belgische rechter toepassing moet maken van de Belgische
wet om de aansprakelijkheid te bepalen
voor de schade van een ski -ongeval in
Oostenrijk, ook al is de mogelijke aansprakelijke een Belg. (Art. 3, eerste lid, B.W.;
artt. 1382 en 1383 B.W.)
374
29 april 1996
24. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Terugwerkende kracht-Interpretatieve
wet.
Een ge'interpreteerde wetsbepaling wordt
geacht steeds de betekenis te hebben gehad
welke door de interpretatieve wetsbepaling wordt vastgesteld.
410
7 mei 1996
25. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Draagwijdte Overeenkomst.
In de regel is de nieuwe wet niet enkel
van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden, die zich
voordoen of voortduren onder vigeur van
de nieuwe wet, voor zover daardoor geen
afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; in zake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing,
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is
of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft
op de lopende overeenkomsten. (Art. 2
B.W.; algemeen rechtsbeginsel in het Za'irese
recht volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft.)
13 mei 1996
431
26. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Administratieve
akte - Akte van erkenning - Inhouding.
De administratieve akte van erkenning
doet geen enkel subjectief recht ontstaan
ten voordele van de belanghebbenden; zij
kan te allen tijde ingehouden worden.
3 oktober 1996
851
27. - 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 ont-

staan, maar ook op de toekomstige 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.
2B.W.)
28 november 1996
1112
28. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Onmiddellijke
toepassing- Werkloosheid- Onderbrekingsuitkeringen - Recht.
Krachtens art. 4 K.B. 4 aug. 1986, opgeheven bij K.B. van 2 jan. 1991, heeft de
werknemer geen enkel onherroepelijk vastgesteld recht op het verlengen van het
genot van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen. (Art. 2 B.W.; artt. 15, eerste lid,
29 en 30 K.B. 2 jan. 1991.)
28 november 1996
1112
29. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - De Post - Zending van de snelpostdienst- Verlies, beroving, beschadiging - Aansprakelijkheid.
V66r de inwerkingtreding van het K.B.
18 okt. 1990 tot wijziging van het K.B. 12
jan. 1970 houdende reglementering van
de postdienst was de Post geen enkele
vergoeding verschuldigd bij verlies, beroving ofbeschadiging van een zending van
de snelpostdienst. (Artt. 19bis en 23 wet
26 dec. 1956; K.B. 18 okt. 1990.)
1206
12 december 1996

WETTIGHEID VAN BESLUITEN
EN VERORDENINGEN
30. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Koninklijk besluit van 27
okt. 1989- Uitvoering van de wet op de
ziekenhuizen - Zware medische apparatuur - Begrip - Magnetische resonantie
tomograaf
Wettig is de beslissing dat de magnetische resonantie tomograaf een zwaar medisch
apparaat is, wanneer de rechter die beslissing grondt hetzij op de aankoopprijs van
die tomograaf hetzij op het feit dat de
bediening ervan hooggespecialiseerd personeel vergt. (Art. 37 gee. Ziekenhuiswet 7
aug. 1987; K.B. 27 okt. 1989.)
101
24 januari 1996
31. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Koninklijk besluit - Verwijzing naar het advies van de Raad van
State.
Een koninkl,ijk besluit, dat wordt ondertekend door de Koning en een minister,

-244die heiden optreden in de uitoefening vanhun ambt, is een authentieke akte die,
zolang hij niet van valsheid wordt beticht,
het bewijs oplevert dat de erin vastgestelde rechtsvormen, zoals die m.b.t. het
advies van de Raad van State, in acht
genomen zijn. (Art. 64 Gw. 1831; art. 106
Gw. 1994.)
24 januari 1996
101
32. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Beslissingen tot weigering
van verblijf en "tot het vasthouden in een
welbepaalde plaats"- Ministerieel besluit
- Vreemdeling - Minister van Binnenlandse Zaken - Wettigheid - Rechtskracht.
Bij het nemen van de beslissing tot
weigering van verblijf en van de "beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats", met toepassing van de
artt. 52 en 74.6, § 1, Vreemdelingenwet en
75, § 2, van het K.B. van 8 okt. 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, treedt de
minister van Binnenlandse Zaken op krachtens de wet en niet door of namens de
Koning; geen wettelijke bepaling vereist
dat de minister of zijn gemachtigde hierbij
verwijst naar de Koning. (Artt. 52 en 74.6,
§ 1, Vreemdelingenwet; art. 75, § 2, K.B. 8
okt. 1981.)
20 februari 1996
200
33. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Tuchtzaken - Orde van
Geneesheren - Tuchtrechtelijke vordering
- Geldende wetsbepalingen - KB. nr. 79
van 10 nov. 1967- Door partij betwiste
geldigheid - Beslissing van de rechter.
Ret recht op een eerlijk proces wordt
niet miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op geldende wetsbepalingen,
ook al stelt die rechter vast dat de geldigheid van de wetsbepalingen door een partij wordt betwist.
1031
8 november 1996

de rechter zich van de zaak onthoudt,
belet niet dat feiten die wraking kunnen
wettigen ook als grondslag kunnen dienen
voor een verzoek tot verwijzing. (Art. 542
Sv.; art. 828 Ger.W.)
11 december 1996
1193
2. - Strafzaken - Onderzoeksrechter
- Verwijzing van een rechtbank naar een
andere - Gewettigde verdenking- Vergelijking van beide procedures.
Wanneer een verzoek tot verwijzing van
een zaak van een rechtbank naar een
andere of van een onderzoeksrechter naar
een andere bij het Rof van Cassatie is
aanhangig gemaakt op grond van gewettigde verdenking, kan het Rof niet redelijkerwijs aannemen dat die verdenking
met name niet kan worden gegrond op de
feiten die, indien ze tot staving van een
wrakingsprocedure waren aangevoerd en
bewezen, het rechtscollege dat bevoegd is
om over die wraking uitspraak te doen,
geen enkele beoordelingsvrijheid zou gelaten hebben; het rechtscollege is in dat
geval verplicht om de gewraakte rechter
te bevelen zich van de zaak te onthouden.
(Art. 542 Sv.; artt. 828 en 841 Ger.W.)
1193
11 december 1996
3. - Burgerlijke zaken- Voorzitter arbeidsrechtbank - Gewettigde verdenking
- Onttrekking - Onderscheid.
Ret Rof wijst het verzoek tot onttrekking op grond van gewettigde verdenking
af, wanneer uit de bewoordingen van het
verzoek blijkt dat de verdenking enkel
betrekking heeft op de voorzitter van de
Arbeidsrechtbank en niet op enige andere
rechter van deze rechtbank; dat, gesteld
dat de aangevoerde motieven een of meer
gronden tot wraking zouden opleveren ten
aanzien van de voorzitter van de Arbeidsrechtbank het niet aan het Rof staat
daarvan kennis te nemen. (Artt. 648 e.v.
en 828 Ger.W.)
23 december 1996
1251

WRAKING
1. - Strafzaken - Onderzoeksrechter
- Verwijzing van een rechtbank naar een
andere - Gewettigde verdenking - Vergelijking van beide procedures.
Ret feit dat verwijzing op grond van
gewettigde verdenking en wraking verschillende procedures zijn, waarvan de
ene leidt tot onttrekking van een zaak aan
een volledig rechtscollege of aan een onderzoeksrechter die zijn eigen rechtsmacht
uitoefent, terwijl de andere ertoe leidt dat

z
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
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ALGEMEEN
1. - Algemeen - Verzekeringsinstelling - Verzekerde die schade geleden
heeft - Schade ten gevolge van een misdrijf- Toekenning van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aan de getroffene - Vorderingen van de getroffene en van de verzekeringsinstelling tegen de veroorzaker van
de schade - Beslissingen over die vorderingen - Cassatieberoep van de getroffene
- Cassatie - Verzekeringsinstelling recktens in de plaats getreden van de getroffene
- Gevolgen van de indeplaatsstelling Uitbreiding van de cassatie.
De vernietiging, op de voorziening van
een burgerlijke partij aan wie een ongeval
is overkomen, van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de getroffene tegen de beklaagde, heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering, die tegen dezelfde
beklaagde is ingesteld door een andere, in
de plaats van eerstgenoemde getreden burgerlijke partij, met name de verzekeringsinstelling die aan de getroffene ziekteen invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend. (Art. 136, § 2, vierde lid, gecoordineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994; artt.
1249 en 1251 B.W.)
3 januari 1996
8
2. - Algemeen - Ten onrechte betaalde
prestaties - Begrip.
Degene die ten gevolge van een vergissing of bedrog ten onrechte prestaties
heeft ontvangen van de verzekering voor
geneeskundige verzorging of van de uitkeringsverzekering is weliswaar verplicht
de waarde ervan te vergoeden aan de
verzekeringsinstelling die ze heeft verleend, maar die verplichting slaat aileen
op de ten onrechte betaalde prestaties, dit
wil zeggen enkel in zoverre de betaling
ervan op een vergissing of bedrog berust.
[Art. 97, eerste lid, Z.I.V.-wet.]
16 september 1996
760

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
3. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Inlichtingsblad - Draagwijdte Prestaties - Berekening- Gevolg- Toekenningsvoorwaarden.

Het inlichtingsblad is enkel bestemd
om de berekening van het bedrag van de
uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid mogelijk te maken; de overlegging
ervan is geen voorwaarde tot toekenning
van de prestaties van de uitkeringsverzekering. (Art. 38 K.B. van 31 dec.
1963.)
16 september 1996
760
4. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Uitkeringen - Vakantiegeld Geen samenloop.
Wanneer, inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering, de gerechtigde wegens arbeidsongeschiktheid zijn vakantiedagen niet
kan opnemen v66r het einde van het jaar,
worden die vakantiedagen, bij ontstentenis van een regelmatige schriftelijke aanvraag van de gerechtigde, volgens de bij
de verordeningen bepaalde modaliteiten,
aangerekend op het eerste semester van
het jaar dat volgt op het vakantiejaar.
[Art. 57, § 1, 2°, Z.I.V.-wet 1996 en art.
230, eerste lid, 2o, en derde lid, K.B. 4 nov.
1963.]
966
28 oktober 1996

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
5. - Ziektekostenverzekering - Bijdrage van de verzekering - Voorwaarden
- Ziekenhuizen - Zware medische apparatuur - Zware medisch-technische
diensten - Gebruik - Geen toestemming
- Honoraria - Beperking - Draagwijdte.
De wettelijke bepaling op grond waarvan de honoraria kunnen worden
beperkt in geval van gebruik van zware
rriedische apparatuur of zware medischtechnische diensten zonder toestemming impliceert niet dat de inning van de
honoraria in beginsel rechtmatig is noch
dat de bij een vroegere wet bepaalde straffen zijn opgeheven; zij legt enkel een bijkomende straf op die bestaat in de beperking
van de honoraria. (Art. 116, go en 10°, gee.
Ziekenhuiswet 7 aug. 1987; art. 120, § 1,
wet 22 dec. 1989; art. 64, laatste lid, gee.
Z.I.V.-wet 14 juli 1994.)
24 januari 1996
101

----,

-,---------~-------

----T_-

--------'---'---=

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 Ia Cour de Cassation" en in "Pasicrisie beige" (eerste dee! van 1970).
De noten en conclusies van het openbaar ministerie vanaf 1971 tot en met 1978
en de jaargangen 1978-79 tot en met 1990-91 zijn opgenomen in hoekdee! V (Register) van de Arresten van het Hofvan Cassatie 1990-91.

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST

BUITEN

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 overheidSchadeverwekkende fout van een orgaan Voorwaarden voor de aansprakelijkheid van
de Staat.

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Oorzaak - Overmacht - Aansprakelijkheid van de concessionaris van een mijn
- Daad van een derde - Ingrijpen.
Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R. nrs.
9173, 9245 en 9350,A.C., 1991-92, nr.
500.
Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Ernst van de respectieve fouten- Criteria - Omvang van
de te voorziene schade.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992,
A.R. nr. 9367, Bull. en Pas., 1992, nr.
655.
Daad- Misdrijf- Slagen en verwondingen, doden- Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Vergoedingsvordering- Verjaring
- Termijn- Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr.
9627, A.C., 1994, nr. 16.
Herstelplicht- Meester, 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.
Daad - Fout - Wets- of verordeningsbepaling - Materiele overtreding.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3
okt. 1994, A.R. nr. C.93.0243.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 412.
Herstelplicht - Gebouwen - Instorting - Gebrek in de bouw - Aansprakelijkheid van de eigenaar - Gebouw in oprichting - N og niet opgeleverd gebouw Eigenaar.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16
juni 1995, A.R. nr. C.93.0319.N, A. C.,
1995, nr. 305.
Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Eigendomsrecht - Verbroken
evenwicht - Compensatie - Volledig verbod van een niet foutief feit.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 14
dec. 1995, A.R. nr. C.93.0354.N, A. C.,
1995, nr. 550.
Schade - Materiele schade, elementen
en grootte - Vernield voertuig - Belasting over de toegevoegde waarde - Benadeelde niet B.T.W-plichtig.
Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 28 mei
1996, A.R. nr. P.95.009.N, A. C., 1996,
nr. 192.
Algemeen- Drukpers - PersvrijheidGetrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte
- Toepassingsbebied.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 202.
Schade - Materiele schade, elementen
en grootte - Arbeidsongeval - Vergoeding door arbeidsongevallenverzekeraar Saldo verschuldigd door aansprakelijke Fiscale en sociale lasten.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni
1996, A.R. nr. P.95.0079.F, A. C., 1996,
nr. 230.

AFSTAlviivHNG
Erfrecht -Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan art. 14 Jo 8.1 E.VR.M.
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr.
484.
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan artt. 6 en 6bis Gw.

Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr.
484.
Erkenning van vaderschap - Minderjarige van minder dan 15 jaar- Vertegenwoordiging in rechte.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas.,
1993, nr. 207.
Erkenning van vaderschap - Niet betwist vaderschap - Belang van het kind Bevoegdheid van de rechter - Grenzen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas.,
1993, nr. 207.

ARBEID
Gezondbeid en veiligheid - Diensthoofd
veiligheid - Verwijdering uit de functie Ontslag.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 5 okt.
1992,A.R. nr. 7917,A.C., 1991-92, nr.
648.
Allerlei- Gelijke behandeling- Werknemers- Mannen en vrouwen- Discriminatie- Bepaling- Nietigheid- Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr.
9575, A.C., 1994, nr. 23.
ARBEIDSONGEVAL
Aansprakelijkheid- Samenlopende fouten- Gedeeltelijke aansprakelijkheid van
een derde - Rechtsvordering van de
arbeidsongevallenverzekeraar - Indeplaatsstelling - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 10 jan.
1992, A.R. nr. 7535, A. C., 1991-92, nr.
235.
. Rechtspleging- Verjaring- Fonds voor
Arbeidsongevallen - Terugvordering van
onverschuldigde vergoedingen - Schorsing en stuiting.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 199192, nr. 317.
Rechtspleging- Verjaring- Fonds voor
Arbeidsongevallen - Terugvordering van
onverschuldigde vergoedingen- Wijziging van de graad van arbeidsongeschiktheid.
Conclusie proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 199192, nr. 317.
Weg naar en van het werk- Gelijkgestelde trajecten - Begrip.
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april1992, 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
april1992, A.R. nr. 7791, A. C., 199192, nr. 433.
Weg naar en van het werk- Normaal
traject- Omweg.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13
april1992, 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 - Beslissing van het strafgerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht
- Gezag van het strafrechtelijk gewijsde
t.a.v. de burgerlijke rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12
okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en Pas.,
1992, nr. 662.
Weg naar en van het werk- Gelijkgestelde trajecten - Verblijf buitenshuis Traject naar en van de plaats waar de
werknemer ontspanning neemt.
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. J.F. LECLERCQ, Cass., 17
jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 24.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject - Onderbreking - Reden - Wettige reden - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17
jan. 1994, A.R. nr. S.93.0059.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 24.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onderbreking- Duur- Belang-

rijkheid- Weinig belangrijke duurBegrip.
Noot, J.F.L., Cass., 13 nov. 1995, A.R. nr.
S.94.0107.F, A. C., 1995, nr. 490.
Vergoeding - Allerlei - Vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraar Saldo verschuldigd door aansprakelijke Fiscale en sociale lasten.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 juni
1996, A.R. nr. P.95.0079.F, A. C., 1996,
nr. 230.

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 - Outslag om dringende reden - Partij die antslag 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., 1 juni
1992,A.R. nr. 7827,A.C., 1991-92, nr.
513.
Begrip - Gesubsidieerde universitaire
instelling- Personeel bedoeld in art. 41
wet 27 juli 1971 - Aard van de dienstbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov.
1992,A.R. nr. 8055,A.C., 1991-92, nr.
761.
Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en Pas.,
1993, nr. 109.

-250Einde - 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
beeindiging door de tegenpartij - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 7 juni
1993, A.R. nr. 8351,A.C., 1993, nr. 272.
Allerlei - Gelijke behandeling- Werknemers - Mannen en vrouwen - Discriminatie- Bepaling- Nietigheid- Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr.
9575, A. C., 1994, nr. 23.
Algemeen - Handelsvertegenwoordiger - Vermoedens - Wettelijk vermoeden- Handelsvertegenwoordiger tewerkgesteld als werknemer - Zelfstandig
vertegenwoordiger - Activiteiten - Cumulatie- Verschillende ondernemingenZelfde economische sector.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14
maart 1994, A.R. nr. 8.93.0097 .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, A. C.,
1994, nr. 119.

ARBITRAGER OF
Prejudiciele 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.
Prejudiciele vraag - Verplichting voor
het Hofvan Cassatie- Grenzen- Eindbeslissing - Cassatieberoep - Nietontvankelijkheid
Gelijkheid
Discriminatieverbod.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov.
1996, A.R. nr. P.95.1428.N, A. C., 1996,
nr. 417.

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. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van
de rechter - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993, A.R. nr. 8110,A.C., 1993, nr. 550.
BANKWEZEN, KREDIETWEZEN,
SPAARWEZEN
Kredietverrichtingen - Documentair
krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden door de opdrachtgever.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Strafbepalingen - Belastingverhoging bij
het niet of niet tijdig voldoen van de belasting - Aard van die administratieve
geldboete - Toepasselijkheid van art. 6
E.V.R.M.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 sept.
1991, A.R. nr. 7448, A. C., 1991-92, nr.
53.
Vernield voertuig - Omvang van de
schade- Vervangingswaarde- Benadeelde niet B.T.W.-plichtig.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 28 mei
1996, A.R. nr. P.95.0909.N, A. C., 1996,
nr. 192.
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 VAN DE MAATSCHAPPIJ
Internering - Internering door rechters die uitspraak deden over voorlopige
hechtenis - Wettigheid.

-
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Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201

BESLAG
Inkomstenbelastingen - Rechten en
voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen - Vereffening - Beslag onder derden - Artt.
325 en 326, eerste lid, W.I.B. - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTRO·
VEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044,
Bull. en Pas., 1992, nr. 268.
Uitvoerend beslag op onroerend goed Beslissing van de beslagrechter - Hoger
beroep - Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging- Begrip.
Concl. adv.-gen. 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 - lnkomstenbelastingen 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 BISTRO·
VEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.
Algemeen - Strafzaken - 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.

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
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.
Algemeen - Strafzaken - Bevel tot
aanhouding - Betekening - Datum Verschrijving.
Noot G.B., Cass., 26 maart 1996,A.R. nr.
P.96.0359.N, A. C., 1996, nr. 104.

BEVOEGDHEID EN AANLEG
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Naar het hofvan 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. I).r.
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.
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.
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BOSSEN
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.

BURGERLIJKE RECHTEN,
TIEKE RECHTEN

POLI-

Geschillen over burgerlijke rechten Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht Art. 92 Gw. - Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Geschil over burgerlijke rechten - Bevoedheid van de Rechterlijke MachtGrondwet (1831)- Artikel 92- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.

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. ·

Vorderingen tot vernietiging en cassatieberoep in het belang van de wet - Vordering tot vernietiging- Art. 441 Sv. Onderzoeksverrichtingen - Vernietiging
van het arrest zonder verwijzing.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
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- AllerleiStrafzaken - Motivering van de straf en de
strafmaat - Thetsing van het Hof- Marginale toetsing- Grens.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24jan.
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.
Bevoegdheid van het Hof- Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering - Kamers - Wanbedrijf ten laste gelegd aan een magistraat in
een hof van beroep of in een arbeidshofBevoegdheid - Hof van Cassatie Tweede kamer.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1
april 1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull.
en Pas., 1996, nr. 108.

CASSATIEBEROEP
Burgerlijke zaken- Personen door oftegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Rechtsopvolging van de Staat
door de gemeenschappen en gewesten Instelling van de voorziening- Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
Arresten van de Raad van State - Afdeling administratie - Bevoegdheid van
het Hof.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass.,
Ver. K, 5 feb. 1993, A.R. nr. 8209,A.C.,
1993, nr. 78.
Arresten Raad van State - Arresten vatbaar voor cassatieberoep - Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of een
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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 - StrafvorderingVoorbarig 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 of tegen 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.
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Strafvordering - Beslissing uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep
Eindbeslissing
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid Prejudici1He vraag - Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van Cassatie Grenzen - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov.
1996, A.R. nr. P.95.1428.N, A. C., 1996,
nr. 417.
Burgerlijke zaken - Termijnen van
cassatieberoep en betekening- Duur, begin en einde - Bestreden beslissing Kennisgeving - Gerechtsbrief- Gevolg.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov.
1996, A.R. nr. C.95.0453.N (A. C., 1996,
nr. 450).

CASSATIEMIDDELEN
Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit miskenning van
bewijskracht - Akte van het gerecht Overlegging van een afschrift - Eensluidendverklaring - Griffier - Advocaat
bij het Hof- Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. 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.

-

254

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. 997 4, Bull.
en Pas., 1992, nr. 562.

Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.

EIGENDOM
Medeeigendom - N alatens chap - 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
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.93.1561.N, A. C.,
1994, nr. 537.
DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
Persvrijheid- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte - Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 202.
DWANGSOM
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, nr. 535.
ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED
Gevolgen t.a.v. de personen - Kinderen- Levensonderhoud- Bijdrage van de
ouders - Overeenkomst - Wijziging Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei
1992, A.R. nr. 7892, A. C., 1991-92, nr.
466.
Gevolgen t.a.v. de personen- Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding Wetsconflict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Onroerend goed dat het gezin tot
voornaamste woning diende- Wetsconflict - Vreemde wet.

Schenking met voorbehoud van het
vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in de
rechte lijn - Toestemming van de andere
erfgerechtigden- Gevolgen-Artt. 918 en
922 B.W.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992,
A.R. nr. 9398, Bull. en Pas., 1992, nr.
656.
Onbeheerde nalatenschap- Schuldeisers van de overledene - Samenloop Datum - Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 2 juni
1994, A.R. nr. C.93.023l.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 282.
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.

EUROPESE UNIE
Prejudiciele geschillen - Hof van Cassatie- Artikel117 E.E.G.-Verdrag- Verdrag - Akten van de instellingen - Bepaling Uitlegging Verzoek Noodzakelijke uitlegging- H.v.J.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
412.
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK·
KOORD
Allerlei - Boedelschuld - Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 20 jan.
1994, A.R. nr. C.93.0184.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 37.
Rechtspleging - Verkoping van een tot
de failliete boedel behorend vastgoed Door een rechter-commissaris aangestelde

-255notaris - 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.
Begrip, vereisten van het faillissementHandelaar, 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.
Gerechtelijk akkoord- Verzoek om akkoord - Verwerping- Faillietverklaring- Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 26 jan. 1996, A.R. nr.
C.95.0049.F, A. C., 1996, nr. 56.
Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van
de werknemer - Berekening door de curator.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei
1996,A.R. nr. C.95.0392.N,A.C., 1906,
nr. 187.

GEMEENSCHAP, GEWEST
Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten- Thesaurie.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten - Overgedragen rechten en verplichtingen- Onderwijs- Hangende gerechtelijke procedures.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting,A.C., 1991-92, nr. 552.
Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten- SchuldenVerplichtingen die ten laste van de Staat
blijven - Uitgaven - Uitgaven waarvoor
geen betalingsaanvraag dient voorgelegd -

Andere schulden - Begrip - Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
- Werken - Aannemer - Schadeloosstelling- Schuldvordering in hoofdsom Interes ten.
Noot J.F.L., Cass., 7 nov. 1996, A.R. nr.
C.95.0353.F, A. C., 1996, nr. 422.

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.93.1561.N, A. C.,
1994, nr. 537.
GENEESKUNDE
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Magistraat-assessor - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van
de rechter - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993,A.R. nr. 8110,A.C., 1993, nr. 550.
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.
GOEDEREN
Onroerend goed- Huwelijk- Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
woning client - Wetsconflict- Vreemde
wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.
GRONDWET
Art. 45 - Parlementaire onschendbaarheid - Schending door openbare ambtenaren van door de Grondwet gewaarborgde rechten - Voorwaarden Hechtenis en vervolging van parlementslid.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr.
6159,A.C., 1991-92, nr. 208.
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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.
Art. 107 - Toetsing op de wettigheidRecht en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak belast orgaan.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.

Art. 7 - Wederrechtelijke gevangenhouding- Gevangenis- Art. 616 Sv.
Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R. nr.
P.94.0202.N, A.C., 1994, nr. 140.
Grondwet (1994) -Art. 148- 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.
Grondwet 1831 (art. 1 tot 99)- Artikel 92 - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DmlRULLE, Cass., 25 april
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996,
nr. 137.
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Artikel 25- Drukpers- Persvrijheid- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte aansprakelijkheid - Draagwijdte Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31
mei 1996, A.R. nr. C.95.0377.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 202.
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Artikel 33 - Machten - Scheiding der machten.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Artikel 84- Bindende uitlegging van de wet
- Wetgevende Macht - Beoordeling Grens.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zit., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
412.

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.
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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.

Burgerlijke zaken - Beslissingen en partijen - Uitvoerend beslag op onroerend
goed - Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging - Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992,
A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr.
657.
Strafzaken- Gevolgen- Verstekvonnis waartegen het O.M. niet in hoger beroep is gekomen - Vonnis op 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.

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.

Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Nietigheid bij de
rechtsingang- Hoger beroep - Devolutieve kracht van het hoger beroep.
Tegenstrijdige concl. adv.-gen. DU JAR·
DIN, Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105,
A.C., 1994, nr. 269.

Wederzijdse rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Onroerend goed dat
het gezin tot voornaamste woning dient Wetsconfiict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1'6
juni 1994,A.R. nr. 9651,Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.

HUUR VAN GOEDEREN

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.

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 BISTHO·
VEN, Cass., 17 juni 1993,A.R. nr. 9405,
Bull. en Pas., 1993, nr. 291.
Algemeen - Huishuur - Verplichting
om het verhuurde goed te leveren - Begrip - Omvang.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405,
Bull. en Pas., 1993, nr. 291.
Handelshuur- Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.)- Voortijdige beeindiging - Akkoord van partijen - Wijze van
vasts telling.
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 -

Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten - Uitkeringen tot levensonderhoud Rechtspleging- Hoger beroep - Vonnis Kennisgeving - Gerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov.
1996, A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996,
nr. 450.
Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de
echtgenoten en de kinderen - Ernstige
verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten- Rechtspleging- Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving Gerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov.
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996,
nr. 450.

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Wettelijk stelsel - Wetsconfiict Vreemde wet - Werking in de tijd.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en Pas.,
1993, nr. 337.
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betreffende de persoon en de goederen van
de echtgenoten en de kinderen - Ernstige verstoring van de verstandhouding
tussen de echtgenoten - Rechtspleging Hoger beroep - Vonnis - KennisgevingGerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE; Cass., 22 nov.
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996,
nr. 450.
Algemeen - Vorderingen van echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep Vonnis - Kennisgeving - Gerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov.
1996, AR. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996,
nr. 450.

INKOMSTENBELASTINGEN

IMMUNITEIT
Strafvordering - Vervolgingen tegen of
aanhouding van parlementsleden of personen die nadien parlementslid worden Voorwaarden- Schorsing van de hechtenis of van de vervolgingen.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr.
6159, A.C., 1991-92, nr. 208.
Onderzoek tegen onbekenden- Onwettige daden van onderzoek tegen een
parlementslid- Akten enkel nietig t.a.v.
het parlementslid.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30
sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas.,
1992, nr. 638.
Onderzoek- Huiszoeking in de woning
van een parlementslid- WettigheidVereisten.
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.

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.

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.

Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen - Vereffening - Beslag onder
derden- Wettelijke hypotheek- lnschrijving- 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 - Dwangschrift Begrip.
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 - 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.
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.
Voorhe:ffingen 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.
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1993, A.R. nr. 9555 (volt. tereehtz.),
Bull. en Pas., 1993, nr. 433.
Aanslagproeedure - Beslissing van de
direeteur - Behandeling van het bezwaarschrift door een gedelegeerd ambtenaar Cumulatie van reehterlijke ambten.
Conel. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 470.
Aanslagproeedure- Beslissing van de
directeur - Behandeling van het bezwaarschrift door een gedelegeerd ambtenaar Onpartijdigheid.
Cone!. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 470.
Aanslagproeedure - Bezwaar - Bedrijfsvoorheffing - Vaststaande belastingschuld- Ontvankelijkheid van het bezwaar.
Conel. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 9 juni
1995, A.R. nr. F.93.002l.N, A. C., 1995,
nr. 286.
Voorheffingen en belastingkrediet- Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen- Bedrijfsvoorheffing- Verrekening met belastingen - Onmogelijkheid Gevolg.
Conel. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 9 juni
1995,A.R. nr. F.93.002l.N,A.C., 1995,
nr. 286.
Voorziening voor het hofvan beroepBevoegdheid van het hof van beroep.
Conel. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12
jan. 1996, A.R. nr. F.95.0028.F, Bull. en
Pas., nr. 28.
Reehten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de Sehatkist - Vervolgingen Onrechtstreekse vervolgingen - K.B. 4
maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B. Artikel 215, § 5 - Wettigheid.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 24 mei 1996, A.R. nrs.
C.95.0004.F en C.95.0320.F, Bull. en
Pas., 1996, nrs. 188 en 189.
Voorziening voor het hofvan beroepNieuw bezwaar - Voorwerp - Wetsbepaling waarvan de beslissing van de direeteur geen toepassing heeft gemaakt.
Conel. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28
juni 1996, A.R. nr. F.95.007 4.F, Bull. en
Pas., nr. 268.
Voorziening voor het hof van beroep Bezwaar ambtshalve onderzocht door de directeur - Middel - Begrip - Wetsbepa-

ling waarvan de beslissing van de directeur geen toepassing heeft gemaakt.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28
juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F, Bull. en
Pas., nr. 268.

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

Erfreeht -Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M.
Cone!. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr.
484.
Erfreeht -Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan artt. 6 en 6bis Gw.
Cone!. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583,A.C., 1991-92, nr.
484.
Omgangsreeht 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.ll7.

KORTGEDING
Bevoegdheid - BestuurshandelingSubjeetieve reehten - Ogensehijnlijk foutieve aantasting.
Cone!. eerst adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14
jan.1994,A.R. nr. C.93.0255.N,A.C.,
1994, nr. 20.
Bevoegdheid van de reehter- Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Beslag en
verzegeling van zaken - Feitelijkheid.
Conel. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov.
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995,
nr. 470.
Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve reehten Ogensehijnlijk foutieve aantasting.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Bevoegdheid - Bestaan van een reeht.

-260
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.

LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding - Onderhoud van de kinderen- 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.
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.
Uitkeringen- Dringende voorlopige
maatregelen betreffende de persoon en de
goederen van de echtgenoten en de kinderen- Ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis Kennisgeving - Gerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov.
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996,
nr. 450.
Uitkeringen - Rechtspleging - Hoger
beroep - Vonnis - Kennisgeving Gerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov.
1996, A.R. nr. C.95.0453.N, A. C., 1996,
nr. 450.

LOON
Algemeen - Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan.
1993, A.R. nr. 8153, A. C., 1993, nr. 34.
Recht op loon- Niet verrichten van de
bedongen arbeid.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan.
1993,A.R. nr. 8153,A.C., 1993, nr. 34.

MACHTEN
Geschillen over burgerlijke 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.
Rechterlijke Macht - Wanbedrijf ten
laste gelegd aan een magistraat in een hof
van beroep of in een arbeidshof- Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede kamer.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1
april1996, A.R. nr. P.96.017l.F, Bull.
en Pas., 1996, 108.
Rechterlijke Macht - Geschil over burgerlijke rechten- Artikel144 Gw. (oud 92)
- Draagwijdte.
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Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996,
nr. 137.
Rechterlijke Macht- BevoegdheidAdministratieve handeling- Onrechtmatigheid - Vaststelling.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Scheiding der machten- Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit Toetsing- Marginale toetsing- Rechterlijke Macht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Scheiding der machten - Algemeen
rechtsbeginsel.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Scheiding der machten- Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit Toetsing - Rechterlijke Macht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Scheiding der machten - Begrip Werkloosheid -Recht op werkloosheidsuitkering - Directeur - Discretionaire
macht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Rechterlijke Macht- Administratieve
rechtshandeling- Opportuniteit - Toetsing- Marginale toetsing- Scheiding der
Machten.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Rechterlijke Macht- Administratieve
rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - Scheiding der machten.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Uitvoerende Macht - Administratieve
akte - Akte van erkenning- Begrip Inhouding.
Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr.
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351.
Rechterlijke Macht - Opdracht - Wetgevende Macht- Bindende uitlegging van
de wet - Beoordeling - Grens.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, 412.
Wetgevende Macht- Bindende uitlegging van de wet- Beoordeling- Grens.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, 412.

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.
MinisteriEHe 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,A.C., 1991-92, nr.
500.

MINDER-VALIDEN
Tegemoetkoming- Echtgenoot- Werknemer - Onderdaan van een Lid-Staat E.G.- Artt. 2 en 3, Verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71 - Uitlegging - Prejudicieel geschil - H.v.J.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9
sept. 1991, A.R. nr. 9012, Bull. en Pas.,
1992, nr. 7.
Sociale reclassering- Beschutte werkplaats - Tewerkgestelde moeilijk te plaatsen werklozen - Aard van de rechtsbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec.
1991,A.R. nr. 7768,A.C., 1991-92, nr.
174.
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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)
N atuurbehoud - 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.
NATUURLIJK KIND- ZIE : AFSTAMMING-KIND

NOTARIS
Openbare verkoping - Tot een failliete
boedel behorend vastgoed- Verkoopsvoorwaarden - Goedkeuring door de vrederechter - Rechtsmiddel.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13
mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr.
236.

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
Verkiezing- Kiezers -In een beschutte
werkplaats tewerkgestelde werklozen.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec.
1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr.
174.
Verkiezing - Voordracht van kandidaten - Vordering van de werkgever tot
schrapping van de kandidatenlijst - Termijn.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni
1992, A.R. nr. 7926, A. C., 1991-92, nr.
556.
Verkiezing- Voordracht van kandidaten- Beroep- K.B. 18 okt. 1990, art. 37
- Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni
1992, A.R. nr. 7926, A. C., 1991-92, nr.
556.
Beschermde werknemer - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden Voortdurende tekortkomingen - Ogenblik.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 19
sept. 1994, A.R. nr. S.94.0005.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 387.

ONDERWIJS
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeel bedoeld in art. 41 wet 27 juli 1971 Aard van de dienstbetrekking.
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 sociale-zekerheidsinstelling- Personeel bedoeld in art. 41
wet 27 juli 1971.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov.
1992, A.R. nr. 8055,AC., 1991-92, nr.
761.
Universitair onderwijs- Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov.
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr.
761.
Bezoldigingsregeling - Uitvoerende
Macht - Ministeritile circulaire - Draagwijdte.

-------

~~~-------
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sept. 1994, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
Gesubsidieerde inrichtingen - Toelagen - Opneming- Weddetoelagen -Thekenning - Inhouding - Begrip.
Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr.
C.95.0374.F, A.C., 1996, nr. 351.
Toelagen- Weddetoelagen - Toekenning - Personeel- Vereiste bevoegdheidsbewijzen- Franse Gemeenschap- Inhouding.
Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr.
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351.
Toelagen- Weddetoelagen- Toekenning
Franse Gemeenschap
Beoordelingsbevoegdheid- Inrichtende
macht- Subjectief recht- Grondslag.
Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr.
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351.

ONDERZOEKINSTRAFZAKEN
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- OnbevoegdverklaringRegeling 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, A. C., 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.
Voorlopige Hechtenis - Handhaving Opdracht - Bevoegdheid.
Noot G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr.
P.96.0359, A. C., 1996, nr. 104.

ONROEREND EN ROEREND GOED
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.

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE
Onteigeningsbesluit- Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid van de Raad
van State- Grenzen.

-
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Concl. adv.-gen. PIRET, 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 debat-

ten.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
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 - Cassatieberoep Openbare 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.
OPENBARE INSTELLING
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, n.r. 291.

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ZIE : IMMUNITEIT
PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Onroerend goed met hypotheek bezwaard- Bedrieglijke verkoop- Betaling van de hypothecaire schuldvorderingen naar aanleiding van die verkoop Gevolg.
Noot, G.D., Cass., 15 mei 1992, A.R. nr.
7517, A.C., 1991-92, nr. 487.

PENSIOEN
Vergoedingspensioen - Samenloop Arbeidsongeschiktheidsuitkering Z.I.V.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29
maart 1993, A.R. nr. 8276, A. C., 1993,
nr. 162.
Allerlei- Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Personeel Rustpensioen - Aanvraag.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept.
1993, AR. nr. 8396, A. C., 1993, nr. 357.
Werknemers- Rustpensioen- Loopbaan- Eenheid van loopbaan- Breuk Teller - Vaststelling - Bedrag van het
toegekende pensioen.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20
mei 1996, A.R. nr. S.95.0052.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 181.
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Werknemers - Rustpensioen - Gelijke
behandeling - Mannen en vrouwen Uitsluiting
Toepassingssfeer
Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers- E.E.G.
-Art. 7 Richtlijn Raad 79/7/E.E.G.- Bepaling - Uitlegging - Prejudiciele vraag
-H.v.J.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
412.
Werknemers - Rustpensioen- Gelijke
behandeling - Mannen en vrouwen Uitsluiting
Toepassingssfeer
Pensioenleeftijd- Verschil- Mannelijke en vrouwelijke werknemers Uitleggingswet.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
412.
Werknemers - Rustpensioen- Flexibele pensioenleeftijd - Doel.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
412.

PREJUDICIEEL GESCHIL
Arbitragehof- Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Niet
ontvankelijk cassatieberoep- Gevolg.
Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr.
P.93.0458.N, A. C., 1994, nr. 273.
Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hof van Cassatie Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
Concl. adv.-gen. DuBRULLE, Cass., 5 nov.
1996, A.R. nr. P.95.1428.N, A. C., 1906,
nr. 417.

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.

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 - Beoordeling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte
of een reglement van een bestuurlijke overheid - Bevoegdheid - Voorwaarden.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15
okt. 1993, Ver. K., A.R. nr. C.93.0045.N,
A.C., 1993, nr. 411.
Bevoegdheid- Nietigverklaring- Arbeidsovereenkomst.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr.
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
495.
Bevoegdheid - Vreemdelingen - Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht op
inschrijving.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr.
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
496.
Administratief kort geding - Akte of reglement van een administratieve overheid - Schorsing - Bevoegdheid - Bepaling.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr.
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
.
496.
Mdeling administratie - BevoegdheidHandeling 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.
Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte
of reglement van een administratieve overheid - Bevoegdheid - Grenzen.

-266Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.

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, A. C., 1991-92, nr.
484.
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6
-Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak- Burgerlijke zaken -Advies van het O.M. - Kennis van
dat advies - Verzoek tot heropening van
de debatten - Weigering van de rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6.1
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter- Tuchtzaak- Provinciale raad van de Orde van GeneesherenMagistraat-assessor - Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6.1
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter - Tuchtzaak - Provinciale raad van de Orde van GeneesherenSamenstelling.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 24 dec.
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6
-Art. 6.1- Internering gelast door rechters die uitspraak deden over voorlopige
hechtenis.
Noot, M.D.S., Cass., 26 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, A. C., 1994, nr. 201.
RECHTERLIJK GEWIJSDE
Gezag - Strafzaken - Arbeidsongeval- Schade - Beslissing van het strafgerecht Beslissing van het arbeidsgerecht- Gezag van het strafrech-

telijk gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12
okt. 1992, A.R. nr. 9417, Bull. en Pas.,
1992, nr. 662.
Gezag van gewijsde- Strafzaken - Vervolging wegens aan een veroordeling voorafgaand misdrijf- Eenheid van opzet Samenloop van misdrijven - Wijziging van
de wet - Uitwerkingen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov.
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 491.

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Beginsel van de gelijkheid der wapens Burgerlijke zaken - Advies van het O.M.
- Kennis van dat advies - Verzoek tot
heropening van de de batten - 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 - 'IUchtzaak - 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 - 'IUchtzaak
- 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.
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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.
Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende
kracht hebben - Gevolg - Vroegere voldongen toestanden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
jan. 1996, A.R. nr. S.95.00ll.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 44.
Besluiten - VerordeningsbesluitenNiet terugwerkende kracht - Algemeen
rechtsbeginsel- Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
jan. 1996, A.R. nr. S.95.00ll.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 44.
Machten - Scheiding der machten.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.

RECHT VAN VERDEDIGING
Strafzaken - Voorlopige hechtenis Handhaving van de voorlopige hechtenis Verdachte die beweert in de onmogelijkbeid te verkeren op de terechtzitting van
het onderzoeksgerecht te verschijnen Recht van zijn advocaat om hem te vertegenwoordigen en een conclusie neer te leggen - Verplichting van het onderzoeksgerecht om op die conclusie te antwoorden.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas.,
1992, nr. 339.
Rekenhof- Procedure - Veroordeling
van rekenplichtige - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
Burgerlijke zaken -Advies van het O.M.
- Kennis van dat advies - Verzoek tot
heropening van de debatten - Weigering
van de rechter.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Art. 14.3.g I.V.B.P.R. - Dwang- lnhoudelijke controle.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6
mei 1993, A.R. nr. 6416,A.C., 1993, nr.
225.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN
Op conclusie - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Verdachte die beweert in
de onmogelijkheid te verkeren op de terechtzitting van het onderzoeksgerecht te
verschijnen - Conclusie van de advocaat
waarin hij de machtiging vraagt om hem te
vertegenwoordigen - Verplichting om op
die conclusie te antwoorden.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 26
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas.,
1992, nr. 339.
Op conclusie - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure- Buitenvervolgingstelling.
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr.
9632, A. C., 1991-92, nr. 495.
Algemeen- Burgerlijke zaken- Verschijnende partij - Verzoek tot heropening van de debatten - Afwijzing - Motivering.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18
april1994, A.R. nr. S.93.0148.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 185.
Algemeen - Straf en strafmaat - Bijzondere motiveringsverplichting - Hof van
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
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de beschikking van de raadkamer - Verwijzing van de zaak naar de raadkamer,
anders samengesteld.
Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R.
nr. 6761, A. C., 1991-92, nr. 635.

REKENHOF
Grondwettelijke opdracht - Veroordeling van rekenplichtige - Recht van verdediging - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
SCHIP, SCHEEPVAART
Beslag - Bewarend beslag - Zeevordering- Zeeschip- Zeeschuld- Schuldenaar -Andere persoon dan de eigenaar.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 1
okt. 1993,A.R. nr. 8050,A.C., 1993, nr.
391.
SCHULDVERGELIJKING
Wettelijke schuldvergelijking- Verjaring - Burgerlijke zaken - Stuiting.
Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993,
A.R. nr. 9649, A. C., 1993, nr. 425.
SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN
Onopzettelijk toebrengen van 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 - BetalingNiet-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.
Ruimtelijke ordening - Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op schadevergoeding - Aard.
Concl. adv.-gen. JANNSENS DE BISTRO·
VEN, 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.
Bouwvergunning - Schijnbare onregelmatigheid - Gebruik - Aantasting van
subjectieve burgerlijke rechten- Bevoegdheid van de rechter in kort geding.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,A.C., 1996,
nr. 137.
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UITLEVERING

Allerlei- Motivering- '!besting van het
Hofvan Cassatie- Marginale toetsingGrens.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan.
1995, A.R. nr. P.92.7292.N,AC., 1995,
nr. 36.

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.

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,AC., 1993, nr.
225.
Voorrecht van rechtsmacht - Instellen
van de strafVordering.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1
april1996, A.R. nr. P.96.017l.F, Bull.
en Pas., 1996, nr. 108.

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.

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 en P.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 hager 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.

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN
Belastingzaken - lnkomstenbelastingen - 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., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull.
en Pas., 1992, nr. 268.
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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. VELD, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9496, Bull. en Pas.,
1993, nr. 435.
VERJIAAL 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. VELD, 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- Dwailgsom - 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 - Begrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 29 jan. 1992, A.R. nr. 9340, Bull.
en Pas., 1992, nr. 280.
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting- Toevallig 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 0 .M. en van de beklaagde - Gevolgen.
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Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.0437.F, A. C., 1993, nr. 397.
Strafzaken - Voorwerp.
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.0437.F, A. C., 1993, nr. 397.

VONNISSEN EN ARRESTEN

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.

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.

Invrijheidstelling - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Naar het hofvan
assisen verwezen beschuldigde- Bevoegdheid.

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.

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.

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.
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoekschrift op tegenspraak Uitkeringen tot levensonderhoud - Vorderingen - Hoger beroep - Vonnis Kennisgeving - Gerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov.
1996, A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996,
nr. 450.

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.

Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr.
7285, A. C., 1991-92, nr. 816.

Noot, J.F.L., Cass., 20 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.1352.F,A.C., 1993, nr. 417.
Handhaving -Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Ernstige aanwijzingen van schuld - Toezicht van 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. - 'lbepasselijkheid.
Noot, G.B., Cass., 22 maart 1994, A.R. nr.
P.94.0202.N, A. C., 1994, nr. 140.
Onmiddellijke aanhouding - Cassatie Vernietiging.
Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995, A.R. nr.
P.95.0237.N, A. C., 1995, nr. 240.
Handhaving - Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Datum van het bevel tot aanhouding - Datum van betekening- Verschrijving.
Noot G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr.
P.96.0359.N, A. C., 1996, nr. 104.
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Inschrijving in het register van hew aring der hypotheken - Niet in rechte of
voor notaris erkende onderhandse akte van
verkoop van een onroerend goed - Eis tot
vernietiging.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 6 sept.
1991, A.R. nr. 7540, A.C., 1991-92,
nr. 6.
Inkomstenbelastingen - Rechten en
voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen Vereffening- Wettelijke hypotheek- Inschrijving- Art. 326, derde lid, W.I.B. Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull.
en Pas., 1992, nr. 268.
Onderaannemer- Werken uitgevoerd in
opdracht van 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.
Bijzonder voorrecht- Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte
schuldvordering van de werknemer - Berekening door de curator.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei
1996, A.R. nr. C.95.0392.N, A. C., 1996,
nr. 187.

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.

VREEMDEWET
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed- Gevolgen t.a.v. de personen- Echtgenoten - Uitkering na echtscheiding Wetsconflict.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.
Huwelijk- Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient - Echtscheiding- Wetsconflict.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.
WEGVERKEER
Wegverkeersreglement van 91-12-75
(reglementsbepalingen) -Art. 2.29 - Betalend parkeren.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april
1994, A.R. nr. P.93.1218.N, A. C., 1994,
nr. 198.
Wegverkeersreglement van 01-12-75
(reglementsbepalingen) -Art. 27 -Art.
27.3 - Betalend parkeren.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april
1994, A.R. nr. P.93.1218.N, A. C., 1994,
nr. 198.
WERKLOOSHEID
Recht op werkloosheidsuitkering- Beslissing- Ontzegging 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 - Administratief beroep - OnvrijLage
willig deeltijdse werknemer 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.
Recht op uitkering- Samenwoning met
een zelfstandige - Aangifte - Geen aangifte - Sanctie - Uitzondering - Aan-
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merkelijke hulp aan de zelfstandige Hulp - Geen hulp - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6
mei 1996, A.R. nr. S.95.0078.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 149.
Recht op uitkering - Onjuiste verklaring - Spontane verbeterende aangifte Administratieve sanctie - Directeur Machten- Scheiding der machten- Discretionaire macht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.
Allerlei- Onjuiste verklaring- Spontane verbeterende aangifte- Administratieve sanctie - Directeur - Machten Scheiding der machten - Discretionaire
macht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 10
juni 1996, A.R. nr. S.95.0114.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 227.

Werking in de tijd en in de ruimte Werking in de tijd- Besluiten- Verordeningsbesluiten- Niet-terugwerkende
kracht- Algemeen rechtsbeginsel - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben.
ConcL adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22
jan. 1996,A.R. nr. S.95.001l.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 44.
-'
Werking in de tijd en in de ruimte Werking in de tijd- Draagwijdte - Besluiten- Verordeningsbesluiten - Niet terugwerkende kracht- Algemeen rechtsbeginsel- Algemeen rechtsbeginsel dat
verordeningsbesluiten geen terugwerkende
kracht hebben - Gevolg - Vroegere voldongen toestanden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22
jan. 1996, A.R. nr. S.95.001l.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 44.

Werking in de tijd en in de ruimte WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN- Werking in de tijd - Administratieve akte
TIES, BESLUITEN
- Akte van erkenning - Inhouding.
Werking in de tijd en in de ruimteNoot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr.
Werking in de tijd- HuwelijksvermoC.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351.
gensstelsels - Wetsconflict- Wettelijk
Uitlegging - Uitleggingswet - Begrip.
stelsel - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en Pas.,
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
1993, nr. 337.
412.
Allerlei- Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - PensioenregeUitlegging - Bindende uitlegging van de
ling -Aard.
wet - Wetgevende Macht - Beoordeling
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept. - Grens.
1993, A.R. nr. 8396, A. C., 1993, nr. 357.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
Werking in de tijd en in de ruimte S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
Werking in de tijd - Samenloop van mis412.
drijven- Uitleggingswet- Wijzigingswet - Begrippen.
Uitlegging - Uitleggingswet - UitwerConcl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov. kingen.
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
Pas., 1994, nr. 491.
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
Wettigheid van besluiten en verordeninS.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
gen - Gemeente Mol - Politiereglement
412.
"dierenmarkt" van 3 feb. 1992 -Artt. 13
UitleggingUitleggingswet- Penen 22 - Geldigheid.
sioen - Werknemers - Rustpensioen Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6 Gelijke behandeling- Mannen en vroudec. 1994, A.R. nr. P.93.156l.N, A. C., wen- Toepassingssfeer- Uitsluiting1994, nr. 537 .
Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers.
Allerlei - Ministeriele circulaire Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1996, volt. zitt., A.R. nr.
S.96.0028.F, Bull. en Pas., 1996, nr.
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
412.
en Pas., 1995, nr. 360.

-
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WOONPLAATS
Schending van de waning- Art. 439 Sw.
- Waning - 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, AC., 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, AC., 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, AC., 1993,
nr. 162.

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. F AIDER, 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, La

15 oktober 1885 -

Proc.-gen. CH. FAIDER, Le genie de la Constitution.

15 oktober 1886 de jurisprudence.

Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K:!ELE, Les retours

topique

constitution-

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER K:!ELE, Revue des
arrets solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres
annees.

-2761 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Les anciens
biens ecclesiatiques mis a la disposition de la nation.
1 oktober 1889 - Proc.-gen.
reur general Leclercq.

CH. MESDACH DE TER KlELE,

1 oktober 1890 - Proc.-gen.
·
d'amortisation.

CH. MESDACH DE TER KlELE,

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH.
des pouvoirs spirituel et temporel.

MELOT,

Du

Les lenteurs de l'adminisLe procu-

2 oktober 1893 - Proc.-gen.
reur general Faider.

CH. MESDACH DE TER KlELE,

1 oktober 1894 - Proc.-gen.
individuelle et collectivisme.

CH. MESDACH DE TER K:!ELE,

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER
pation comme mode d'acquisition de la propriete.
1 oktober 1896 - Adv.-gen.
d'etre, leurs resultats.

BoscH,

droit

Separation

MESDACH DE TER KlELE,

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen.
tration de la justice civile.

M. le procu-

KrELE,

Propriete

De l'occu-

Les lois ouvrieres, leur raison

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen. MELOT, Le juge unique et le recrutement de la magistrature en Belgique.
1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, De l'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. M:ELOT, De la recidive et de l'administration de la justice repressive.
1 oktober 1902 - Adv.-gen. R.
seil d'Etat en Belgique.

JANSSENS,

De l'institution d'un Con-

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R.
340 du Code civil.

JANSSENS,

Des origines de l'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 l'in-

1 oktober 1908 de la loi.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Des pourvois dans l'interet

1 oktober 1909 cassation.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

1 oktober 1910 - Proc.-gen. R.
sionnelles (Loi du 31 mars 1898).

JANSSENS,

Du fait

a

la Cour de

Syndicats et unions profes-

--'

~~---=---.,-

--

-2772 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 -

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies Arrets en matiere civile, electorate administrative (periode de 1869 a
1913).
25 november 1918 tree.

Proc.-gen

TERLINDEN,

Seance solennelle de ren-

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous
l'occupation allemande - Souvenirs de guerre.
1 oktober 1920 puis l'armistice.

Proc.-gen.

TERLINDEN,

La magistrature belge de-

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921).
2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours de rentree ala Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922).
Proc.-gen.

TERLINDEN,

Unjubile.

1 oktober 1924 - Proc.-gen.
- Le secret medical.

TERLINDEN,

La lutte contre l'avortement

1 oktober 1923 -

1 oktober 1925 sation.

Eerste adv.-gen. P.

15 september 1926 -

Proc.-gen.

LECLERCQ,

TERLINDEN,

De la Cour de cas-

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.

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.
positions garantissant la liberte.

JOTTRAND,

De certaines dis-

15 september 1932
peuple libre.

Eerste adv.-gen. B.

JOTTRAND,

Le juges d'un

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

VAN DEN KERCKHOVE,

Une

LECLERCQ,

16 september 1935 - Adv.-gen. G. SARTIN!
juridiction internationale de droit prive.

Propos constitutionnels.

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.

-------_r::-

-27815 september 1938 - Eerste adv.-gen. A.
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 Hof van Verbreking.
Proc.-gen. L.

CORNIL,

Propos sur le droit cri-

15 september 194 7 - 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.

HAYOIT 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.

HAYOIT DE TERMICOURT,

De parle-

Proc.-gen. R.

HAYOIT DE TERMICOURT,

Un aspect

15 september 1956 du droit de defense.

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOT DE TERMICOURT, Bedrog en
grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten.
1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT
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.

HAYOIT 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

-2791 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 VAN DER 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.
1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek.
1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF
flexions sur la revision de la Constitution.

VANDER MEERSCH,

Re-

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER 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.
1 september 1975 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, De opdracht van de
hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen.
1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen.
1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F.
vormingen en jurisdictionele functie.

DUMON,

Ontwerpen voor her-

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DUMON, De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten.
3 september 1979

Proc.-gen. F.

DUMON,

Over de Rechtsstaat.

1 september 1980

Proc.-gen. F.

DUMON,

Quo Vadimus ?

1 september 1981
Proc.-gen. F.
onbekend en miskend.

DUMON,

1 september 1982
nisterie.

CHARLES,

Proc.-gen. R.

1 september 1983 - Proc.-gen. E.
bij de leiding van het rechtsgeding.

KRINGS,

De Rechterlijke Macht,
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.

-2802 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 se_ptember 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen betreftende de rechtsstaat, scheiding der mach ten, 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. VELD, Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen.
1 september 1993 - Proc.-gen. J. VELD, Overwegingen omtrent de
betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de Rechterlijke Macht.
1 september 1994 -

Adv.-gen. J.M. PIRET, Het parket van Cassatie.

1 september 1995 - Proc.-gen. J. VELD, Beschouwingen over de Europese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht en pers.

NAMEN DER PARTIJEN

A

B

Abalisa, 446
Abate, 636
A.B.B. Verzekeringen N.V., 1162
Activa N.V., 872
A.C.V., 401
AegonAllerlei Risico's N.V.- thans Delphi
N.V., 336
A. G. 1824 N.V., 1, 64, 430, 641
A.G. 1824 N.V. e.a., 1124
Air Zaire - publiekrechtelijke vennootschap met handelskarakter e.a., 1136
Ajnay, 818
Algemeen Vlaams Ziekenfonds, 657
Algemene Borgstellingen C.V. e.a., 855
Algemene Eigenaars Vereniging U.G.P.
N.V., 864
Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen
v.z.w., 1082
Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 930
Algrain e.a., 660
Alt, 571
Amargy, 1252
Amfi N.V., 224
Ampem, 641
Anderlues (Gemeente), 851
Andre e.a., 1035
Anthonis, 420
Antwerpen (Stad), 409
Arena, 99
Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders te Nijvel, 778
Arto N.V., 946
Assubel N.V., 1015
Assuranties Groep Josi N.V., 786
Audenaert, 2
Autorijschool Via B.V.B.A., 598
A. Van Dijck B.V.B.A., 210
Avarello, 87
Axa Belgium N.V., 21, 35, 394, 399, 589,
711, 818

Baerten, 1162
Ballens e.a., 1190
Bank Credit general N.V., 778
Bank J. Van Breda en Co, 966
Baudaux,769
Bayram e.a., 330
B.E.C. Depaue B.V.B.A., 152, 176, 247
Beirens e.a., 546
Bekkers e.a., 560
Belaiz, 108
Belgische Staat, 780
Belgische Staat :
- Eerste minister en minister van Wetenschapsbeleid en Infrastructuur e.a., 327
- Minister van Financien, 47, 83, 112,
122, 138, 216, 219, 424, 466, 485,
489,562,597,629,666,669,671,673,
674,676,714,773,913,916,917,962,
1044, 1072, 1074, 1075, 1167, 1169,
1178, 1211, 1212, 1215, 1217, 1238
- Minister van Financien - Bestuur van
Douane en Accijnzen, 795
- Minister van Infrastructuur, 594
- Minister van Justitie, 775, 1069
- Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
1019
- Minister van Sociale Zaken, 101
- Minister van Verkeer en Infrastructuur, 1016
- Minister van Vervoer e. a., 814
- Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, 968
- Vice-eerste minister en minister van
Verkeerswezen en Overheidsbedrijven, 525
Belgo-Reiner P.V.B.A. (Faillissement), 1185
Benai:ssa, 1194
Benoit, 1236
Berger, 428
Bernaerts, 475
Berouka, 4
Bertrand, 691

-282Berufsgenossenschaft der Feinmechanik,
622
Bestuur van Douane en Accijnzen, 795
Beuken e.a., 78
Bimson, 459
Binard, 1215
Bizzotto, 394
Blankenberge (Stad), 1218
Bockmans B.V.B.A. e.a., 1084
Bogasora, 678
Boodts Natural B.V.B.A., 59
Boone, 30
Borghs, 792
Boseret, 49
Bossuyt, 589
Boterstraatactiecomite V.Z.W., 1024
Bottelberghe e.a., 924
Bot-Zamat, 714
Bouchat, 927
Bouille, 899
Bourgard, 423
Bouveroux e.a., 1081
Bouwwerken-Beerts N.V., 1043
Boux q.q., 45
Bozic e.a., 44
Bracht, 348
Brewaeys e.a., 240
Brichart, 133
Brix, 490
Broen, 84
Brousmische, 639
Brouwerij Haacht C.V. e.a., 634
Bruma, 604
Brunin e.a., 891
Brys, 946
Building N.V., 1043
Buricel, 959
Butz, 401
Buvens e.a., 542

Ceylan, 1231
Chabotier, 54 7
CM.telet (Stad), 745
Chauland, 646
Chenine, 73
Chihaoui, 1229
Chonquerez, 1159
Christiaens, 787
Ciancolo, 1192
Claisse, 245
Clajot, 909
Cloquette, 778
Cnudde, 230
Coeme e.a., 152, 176, 247
Coenegrachts, 10
Commercial Union Belgium N.V., 835
Commercial Union N.V., 1106
Compagnie de Restructuration industrielle
et immobiliere - vennootschap naar Frans
recht, 44
Conte, 643
Contrail Services Belgium N.V., 208
Coopman, 566
Cop, 1063
Cora N.V., 742
Cornez, 493
Cotin, 147
Cotrabel B.V.B.A., 529
Crappe, 315
Creus, 961
Criel, 525
Croibien, 468
Crul, 917
Cruyplandt, 961
Culot, 388
Cuvelier, 387

c

Danheux, 911
Daniels e,a., 825
Danzas Internationale Transporten N.V.,
210
Daumont en Nowm Verzekeringen - N,V.
naar Nederlands recht, 975
David, 757
Debaillie, 316
De Ballon N.V. e.a., 576
De Beer, 763
De Beer-Iso Fenster (Faillissement), 763
De Block, 233
De Boeck, 387, 730
De Bonvoisin, 552, 681
De Bosscher, 430
Debrabandere, 1009
De Brauwere, 583
Debreyne, 471
Decaluwe, 945
Deckers, 387
Deckers en Mackelbert N.V., 348

Caerts, 374
Cantillion, 399
Capo B.V.B.A., 318
Capoen, 706
Carlam N.V., 745
Carlens, 937
earlier, 1044
Carmans e.a., 859
Caron, 473
Casier e.a., 37
Casino Herbesthal N.V., 708
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