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INHOUD VAN DE ARRESTEN

A
AANRANDING VAN EERBAARHEID EN
VERKRACHTING
1. - Aanranding van eerbaarheid Begrip.
Het misdrijf aanranding van de eerbaarheid bestaat slechts wanneer handelingen
met een zekere graad van zwaarwichtigheid worden gesteld, waardoor de seksuele integriteit van een persoon wordt aangetast,
zoals deze door het collectief bewustzijn
van een bepaalde maatschappij en op een
bepaald tijdstip wordt ervaren. (Artt. 372,
373 en 374 Sw.)
7 januari 1997
31

HERSTELPLICHT

Algemeen
Medeaansprakelijkheid van getroffene
Staat. Overheid
Zaken
SCHADE

Begrip. Vormen
Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum
Materiele schade. Elementen en grootte
Interest
Allerlei
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijk uit en buiten overeenkomst

DAAD
FOUT

2. - Aanranding van de eerbaarheid
met geweld of bedreigingen - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen.
Naar recht met redenen omkleed is de
veroordeling wegens aanranding van de
eerbaarheid met geweld ofbedreiging gepleegd
op de persoon van een minderjarige, geen
voile zestien jaar oud, die met betrekking
tot de bestanddelen van het misdrijf de
artikelen 373, derde lid, en 374 Sw. aanwijst, nu voormeld art. 373, derde lid,
verwijst naar het eerste lid van hetzelfde
artikel dat dit misdrijf omvat. (Art. 149
Gw. en art. 195 Sv.)
11 maart 1997
334

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVER·
EENKOMST
DAAD

Fout
OORZAAK

Algemeen
Begrip. Beoordeling door de rechter

1. - Daad - Fout - Aantasting van
een wettig belang.
Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst kan de aantasting van een belang
slechts aanleiding geven tot een vordering
tot schadeloosstelling, indien het een wettig belang betreft. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

3 oktober 1997
2. -

921

Daad - Fout - Begrip.

Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens
het onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen, dient de rechter bij onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg dat slagen of verwondingen
ten gevolge heeft gehad, alle fouten in
aanmerking te nemen welke dit gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen
uitmaken : hiertoe behoren onder meer
aile overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht ofvoor deze overtredingen
afzonderlijk strafVervolging is ingesteld.
(Artt. 418 tot 420 Sw.)
7 oktober 1997
943

8-

OORZAAK
ALGEMEEN

3. - Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen {out en schade- Ingrijpen 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 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 oneigenlijk misdrijf rustende verplichting om een door
zijn toedoen ontstane schade te doen ophouden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) ·
7 februari 1997
178
4. - Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen {out en schade- Ingrijpen 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 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 oneigenlijk misdrijf rustende verplichting om een door
zijn toedoen ontstane schade te doen ophouden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
7 februari 1997
178
5. - Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen {out en schade - Fout
van het slachtoffer - Schade - Omvang
-Bewijs.
De vaststelling dat het slachto:ffer geen
enkele fout treft in oorzakelijk verband
met de schadelijke gevolgen van een verkeersongeval is wettig verantwoord door
de vaststelling dat het oorzakelijk verband tussen de fout van de beklaagde en
die gevolgen vaststaat en dit tussen de
fout van het slachto:ffer en die gevolgen
niet, d.i. dat niet bewezen is dat die gevolgen door de fout van het slachto:ffer werden bei:nvloed. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 september 1997
84 7
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER

6. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling
door de rechter - Beoordeling door de

rechter- Oorzakelijk verband- Wettigheid - 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 afieidt; het Hoftoetst
evenwel of de rechter die beslissing wettig
heeft kunnen gronden op zijn vaststellingen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
25 maart 1997
399
7. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling
door de rechter - Verkeersongeval- Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan
geoorloofd op de plaats waar het voertuig
onregelmatig geparkeerd stand - Oorzakelijk verband- Beoordeling door de rechter - Grenzen.
De rechter verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de verkeersovertreding van
een bestuurder die zijn voertuig onregelmatig geparkeerd had op een plaats waar
stilstaan geoorloofd was en een verkeersongeval, als hij vaststelt dat de schade,
zoals zij is ontstaan, zich op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan indien de aanwezigheid van het voertuig regelmatig zou
zijn geweest; de rechter beslist aldus, zonder de omstandigheden van het ongeval te
wijzigen, dat de aanwezigheid van dat
voertuig die, op zich, geen fout oplevert, in
geen noodzakelijk oorzakelijk verband stond
met het ongeval en de daardoor veroorzaakte schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
25 maart 1997
399

HERSTELPLICHT
ALGEMEEN

8. - Herstelplicht-Algemeen-Aansprakelijkheid voor andermans daden Voorwaarden.
Art. 1384 B.W. formuleert geen algemeen beginsel van aansprakelijkheid voor
andermans daad dat in zijn eerste lid zou
zijn vervat, maar bijzondere regels die in
de volgende leden op beperkende wijze
worden opgesomd. (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)
19 juni 1997
670
9.- Herstelplicht-Algemeen-Omvang.
Degene door wiens fout aan een ander
schade is veroorzaakt, is verplicht deze
volledig te vergoeden; deze regel geldt
voor alle door een onrechtmatige daad
schadelijdende partijen. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
23 september 1997
84 7
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10. - Herstelplicht-Medeaansprakelijkheid van getroffene - Wegens misdrijf
veroordeelde beklaagde - Verdeling van
aansprakelijkheid op burgerlijk gebied Aan burgerlijke partij verweten {out Bewijslast.
De beklaagde die, teneinde een verdeling van de aansprakelijkheid te bekomen, op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering aanvoert dat de burgerlijke partij een fout heeft begaan die heeft
bijgedragen tot het ontstaan van de schade,
dient het bestaan van die fout en van het
oorzakelijk verband met de schade te bewijzen. (Artt. 870 Ger.W., 1382 en 1383 B.W.)
18 november 1997
1157
STAAT. OVERHEID

11. - Herstelplicht - Staat. Overheid
- Waals Gewest - Bescherming van de
opperulaktewateren tegen vervuiling.
Een decreet waarbij de verplichtingen
van het Waalse Gewest inzake de handhaving van de kwaliteit van de oppervlaktewateren worden beperkt, sluit niet uit dat
genoemd gewest aansprakelijk kan worden gesteld op grond van andere wettelijke bepalingen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.;
art. 19 deer. W. Gew. 7 okt. 1985 op de
bescherming van de oppervlaktewateren
tegen vervuiling.)
317
6 maart 1997
12. - Herstelplicht - Staat. Overheid
- Uitoefening van bevoegdheid- Draagwijdte.
De Staat en de andere publiekrechtelijke personen evenals de rechtsonderhorigen zijn onderworpen aan de rechtsregels en onder meer aan de regels inzake
vergoeding van de schade ten gevolge van
schending van de subjectieve rechten en
de rechtmatige belangen van de particulieren door het plegen van een fout. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
20juni 1997
677
13. - Herstelplicht- Staat. Overheid
- Administratieve overheid - Fout Zorgvuldigheidsnorm - Gevolg.
Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel
stelt de administratieve overheid in de
uitoefening van haar bevoegdheid vrij van
de verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek om de door haar fout aan een
ander toegebrachte schade te vergoeden;
dit beginsel geldt ook als aan het bestuur

verweten wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
20juni 1997
677
14. - Herstelplicht- Staat. Overheid
- Administratieve overheid - Zorgvuldigheidsnorm- Overheidspersoneel- Subjectieve rechten - Verjaring van de vordering - Gevolg.
De omstandigheid dat particulieren subjectieve rechten kunnen laten gelden tegenover de overheid en dat de uitoefening van
hun rechten ingeperkt wordt door verjaring, sluit niet noodzakelijk uit dat de
overheid bij de afhandeling van de vordering een verplichting van zorgvuldigheid
die zich aan allen opdringt, kan miskennen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
20juni 1997
677
15. - Herstelplicht - Staat. Overheid
- Gemeente- Gemeentebestuur- LidFout - Statutair beambte - Schade Vordering in rechte - Rechtbanken Bevoegdheid- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Arbeidshoven en
-rechtbanken.
De arbeidshoven en -rechtbanken zijn
niet bevoegd om kennis te nemen van een
door een statutaire beambte van een gemeente
tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een fout
van een lid van het gemeentebestuur veroorzaakte schade te herstellen. (Artt. 9,
556, 578 tot 583, 607 en 643 Ger.W.)
13 oktober 1997
966
16. - Herstelplicht- Staat. Overheid
- Politieambtenaren - Aard van de {out.
De Staat is aansprakelijk voor de schade
veroorzaakt door de politieambtenaren van
de rijkswacht en de gerechtelijke politie
bij de parketten in de functies waarin hij
hen heeft aangewend, net zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade
aangericht door toedoen van hun aangestelden. (Art. 47, lid 1, wet 5 augustus 1992
op het politieambt.)
2 december 1997
1267
17. - Herstelplicht- Staat. Overheid
- Politieambtenaren - Aard van de {out.
De politieambtenaren van de rijkswacht en de gerechtelijke politie bij de
parketten, die in hun functies aan de
Staat, aan de gemeente of aan derden
schade berokkenen, moeten deze slechts
vergoeden, wanneer zij een opzettelijke
fout, een zware fout, of een lichte fout die
bij hen gewoonlijk voorkomt, begaan. (Artt.
4 7 en 48, lid 1, wet 5 augustus 1992 op het
politieambt.)
2 december 1997
1267
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ZAKEN

18. - Herstelplicht- Zaken- Bewaarder van de zaak- Geen {out- Rechterlijk
gewijsde dienaangaande- Gezag vangewijsde
in strafzaken - Gevolg.
De omstandigheid dat de strafrechter
heeft beslist dat een voor hem gedaagde
partij geen enkele nalatigheid had begaan,
belet de burgerlijke rechter niet die partij
op grond van art. 1384, eerste lid, B.W. te
veroordelen tot vergoeding van de schade
veroorzaakt door de zaak die zij onder
haar bewaring had. (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)
13 maart 1997
347
19. - Herstelplicht- Zaken- Gebrek
- Aansprakelijkheid van de bewaarderPersonen die zich daarop kunnen beroepen
- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
- Toevallig feit - Gevolg.
Het vermoeden van aansprakelijkheid
ex art. 1384, eerste lid, B.W. ten laste van
de bewaarder van een gebrekkige zaak,
bestaat aileen ten gunste van hen die
schade hebben geleden en kan enkel door
hen worden aangevoerd; het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan zich derhalve niet op dat vermoeden beroepen om
aan te tonen dat er geen toevallig feit is
geweest, wanneer de verzekeraar van de
eigenaar van het voertuig dat een ongeval
heeft veroorzaakt omdat het gebrekkig
was, tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds optreedt tot vergoeding van
de schade ten gevolge van lichamelijk
letsel dat door dat voertuig is veroorzaakt,
wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsondememing tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit
waardoor de bestuurder van het voertuig
dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat.
(Art. 1384, eerste lid, B.W.; art. 50,§ 1, 2°,
oud, wet 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.)
5 december 1997
1293

SCHADE
BEGRIP. VORMEN

20.- Schade-Begrip. Vormen-Begrip.
De schade van de persoon die door een
onrechtmatige daad is beroofd van een
zaak die hem niet kan worden teruggeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag
dat nodig is om een soortgelijke zaak aan te
kopen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 januari 1997
53

21. - Schade- Begrip. Vormen- Vergoeding wegens inkomstenverlies - Inkomensvervangende tegemoetkoming aan
gehandicapten - Samenloop.
N aar recht verantwoord is de beslissing
dat bij het bepalen van de in het gemene
recht aan de benadeelde toekomende schadevergoeding wegens inkomstenverlies
geen rekening mag worden gehouden met
de inkomensvervangende tegemoetkoming. (Artt. 1382 en 1383 B.W., 2, § 1,
Mindervalidenwet Tegemoetkomingen.)
4 74
22 april 1997
22.- 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.)
13 mei 1997
544
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING.
PEILDATUM

23. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Raming.
De schade van de persoon die door een
onrechtmatige daad is beroofd van een
zaak die hem niet kan worden teruggegeven, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag
dat nodig is om een soortgelijke zaak aan
te kopen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 januari 1997
53
24. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid- Raming- Peildatum- Veroordeling hoofdsom meer vergoedende interesten- Toerekening- Betaalde voorschotten
- Gevolg.
De artt. 1382 en 1383 B.W. worden
geschonden door de rechter die na veroordeling tot betaling van een hoofdsom meer
vergoedende interesten als vergoeding voor
de geleden schade, beslist dat de reeds
betaalde voorschotten eerst op de interesten, waaronder vergoedende interesten,
en tenslotte op de hoofdsom moeten worden toegerekend.
182
7 februari 1997
25. - 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

-11bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
13 mei 1997
544
26. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum.
·De door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet in beginsel begroot
worden naar het tijdstip dat dit van het
effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk
benadert. Hieruit volgt dat wanneer een
voertuig in een ongeval is vernield en de
benadeelde, die geen BTW-plichtige is,
recht heeft op een schadevergoeding welke
de BTW op de aankoopprij van een gelijkaardige zaak, te dezen een voertuig, omvat,
voormelde BTW berekend moet worden
aan het tarief dat van toepassing is op het
ogenblik van de uitspraak. (Art. 1, eerste
lid, 3°, K.B. nr. 20 van 20 juli 1970.)
13 mei 1997
544
27. -Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum- Beoordelingsbevoegdheid.
De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze het bestaan
en de omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsmede
het bedrag van de vergoeding tot volledig
herstel ervan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 september 1997
84 7
28. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Provisies Actualisering.
Zo voor de begroting van morele schade
en de schade wegens loonverlies de rechter voor de diverse schadeposten rekening
houdt met de actuele waardebepaling doch
voor de uitgekeerde provisionele vergoedingen de waarde op het ogenblik van de
diverse uitkeringen in absolute cijfers valgens het ogenblik van de uitbetaling in
aanmerking neemt, kent hij een vergoeding toe die hoger ligt dan de werkelijk
geleden schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
866
30 september 1997
29. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Raming ex
aequo et bono- Wettigheid. Voorwaarden.
De rechter dient het bedrag van de
schade ex aequo et bono vast te stellen
wanneer geen enkele partij gegevens verschaft of kan verschaffen voor een juiste
schatting van die schade; die wijze van
schatting mag hij derhalve niet aanwenden als de partij die beweert benadeeld te
zijn, de gegevens niet wil voorleggen waarover zij beschikt en op grond waarvan het
bedrag van de schade juist kan worden

vastgesteld, of die ertoe kunnen bijdragen
het ex aequo et bono te ramen bedrag zo
juist mogelijk te schatten. (Art. 1382 B.W.)
9 oktober 1997
948
30. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum- Materiele schade
- Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid- Vermindering van de waarde op de
arbeidsmarkt - Vaststelling - Criteria.
De rechter die uitspraak moet doen over
de vergoeding van de materiele schade ten
gevolge van de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de getroffene door een
ongeval, kan, op grond van een feitelijke
beoordeling van de gegevens van de zaak,
het bedrag van de vergoeding die hij toekent ter vergoeding van de schade we gens
vermindering van de waarde van voormelde getroffene op de arbeidsmarkt, vaststellen op basis van het gemiddelde van
diens belastbare inkomsten. (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
17 december 1997
1387
MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN
GROOTTE

31. - 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, omvat de schadevergoeding
waarop hij recht heeft, de B.T.W. op de
waarde van zijn voertuig v66r het ongeval,
zonder dat rekening moet worden gehouden met het gebruik dat de benadeelde
van de vergoeding zal maken, en inzonderheid met het feit dat hij zijn tweedehandsvoertuig zal vervangen door een ander
tweedehandsvoertuig, waarvoor bij de aankoop al dan niet B.T.W. verschuldigd is.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 2 en 26
W.B.T.W.)
8 januari 1997
37
32. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte - Vernield voertuig Belasting over de toegevoegde waarde Benadeelde niet B.T.W-plichtig.
Wanneer een voertuig, dat nieuw werd
aangekocht, in een ongeval is vernield en
de schadelijder niet B.T.W.-plichtig is, omvat
de schadevergoeding waarop hij recht heeft
de B.T.W. die wordt berekend volgens het
voor nieuwe voertuigen bij de wet bepaalde
tarief; de schadelijder beschikt vrij over
de hem verschuldigde schadevergoeding
en het bedrag ervan mag niet verschillen
naargelang van het gebruik dat de schadelijder ervan zal maken; de omstandigheid

dat het vervangingsvoertuig niet nieuw is
aangekocht, heeft derhalve geen belang,
evenmin als de ouderdom van het vernielde voertuig. (Artt. 1382 en 1383 B.W)
9 januari 1997
53
33. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte - Vernield voertuig Belasting over de toegevoegde waarde Benadeelde niet BTW-plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield en de benadeelde geen BTWplichtige 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 BTW op de aankoopprijs
van een gelijkaardige zaak, te dezen een
voertuig; hierbij is onverschillig de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge zijn
vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt
voor de vervanging van de vernielde auto,
ze gebruikt voor de vervanging ervan door
een nieuwe auto of door een occasieauto
waarvoor bij de aankoop geen BTW of
slechts een BTW over het verschil tussen
de verkoopprijs en de inkoopprijs van de
garagist verschuldigd is. (Artt. 2 en 26
WB.T.W en artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 mei 1997
544
34. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte - Lichamelijke schade
- Omvang - Fout van het slachtoffer Niet dragen van de veiligheidsgordel Bewijslast.
Bij een civielrechtelijke betwisting inzake
de te vergoeden schade als gevolg van een
verkeersongeval, behoort, bij de aanvoering van een eigen fout van het slachtoffer
- zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel - en het oorzakelijk verband met
de schade, de bewijslast van die fout, de
schade en dat oorzakelijk verband aan
degene die op deze grand de gevorderde
vergoeding betwist; in dit geval dient de
schadevorderende partij dus niet te bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is
tussen de fout van het slachtoffer en de
schade zoals deze zich in concreto heeft
voorgedaan, maar heeft de in schadevergoeding aangesproken partij de bewijslast
voor de feiten die naar haar bewering de
schadevordering zouden aantasten- zoals
voor het feit dat de gevolgen van het
verkeersongeval, zonder die vastgestelde
fout van het slachtoffer, minder erg zouden geweest zijn. (Art. 870 Ger.W.; artt.
1382 en 1383 B.W.)
23 september 1997
84 7
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35. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte - Materiele schade
wegens inkomstenverlies - Weduwe Derving van het loon van het slachtofferVergoeding - Vermindering van de sociale
lasten - Tussenkomst van de mutualiteit
- Berekening van de schade- Voorwaarden.
Schendt artikelen 1382 en 1383 B.W
het arrest dat een vergoeding toekent voor
een andere schade dan de werkelijk geleden schade door bij de berekening van de
schade de vermindering van de sociale
lasten niet op het bruto-inkomen uit te
voeren maar slechts op het met de mutualiteitsuitkeringen verminderde bruto-inkomen.
(Art. 1382 en 1383 B.W.)
9 oktober 1997
948
36. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte - Elementen- Arbeidsgeschiktheid - Vermindering - Begrip.
De materiele schade ten gevolge van de
vermindering van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene bestaat in de verminderingvan zijn waarde op de arbeidsmarkt
en, eventueel, oak in de noodzaak om bij
het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden meer inspanningen te moeten leveren.
1119
12 november 1997
37. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte - Arbeidsgeschiktheid
- Vermindering - Begrip.
De materiele schade ten gevolge van de
vermindering van de arbeidsgeschiktheid
van de getroffene bestaat in de vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt
en, eventueel, oak in de noodzaak van een
grotere krachtinspanning bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden.
Artt. 1382 en 1383 B.W)
19 november 1997
1176
38. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Arbeidsongeval Vergoeding - Cumulatie en verbod Eigen vergoedingssystemen en regels Wettelijke vergoedingen - Socialezekerheidsbijdragen - Verplichting van
getroffene - Gemeenrechtelijke vergoeding - Regrating.
De gemeenrechtelijke schadevergoeding en de arbeidsongevallenvergoeding
zijn verschillende vergoedingen, die valgens eigen regels worden berekend, oak al
betreffen ze dezelfde schade; de verplichting van het slachtoffer van een arbeidsongeval op de hem toekomende vergoedingen
sociale-zekerheidsbijdragen te betalen, heeft
geen weerslag op de vaststelling van de
gemeenrechtelijke vergoeding, noch op de

-13vergoedingsverplichting van degene die
voor het ongeval aansprakelijk is. (Artt.
43 en 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet en 1382 en 1383 B.W.)
1 december 1997
1263
39. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte - Arbeidsongeval Wettelijke vergoedingen- Materiele beroepsschade - Cumulatieverbod- Sociale bijdragen - Verplichting van getroffene Burgerlijke vordering - Het surplus Berekeningsbasis.
Om te bepalen of de op basis van het
gemeen recht toe te kennen schadeloosstelling meer bedraagt dan de door de
wetsverzekeraar verschuldigde uitkeringen, moet het bedrag van de arbeidsongevallenuitkeringen inclusief de sociale
bijdragen vergeleken worden met het bedrag
van de gemeenrechtelijke vergoedingen.
(Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, en art. 1382 en 1383 B.W.)
1263
1 december 1997
40. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte- Lichamelijke schade
- Omvang - Passagier - Niet-dragen
van de veiligheidsgordel - Weerslag.
De fout van de passagier, die bestaat in
het niet-dragen van de veiligheidsgordel,
staat in beginsel niet in oorzakelijk verband met het ongeval waarvan hij het
slachtoffer is; die fout kan evenwel een
weerslag hebben op zijn recht op vergoeding wegens het aangegane risico.
1280
3 december 1997
INTEREST

41. - Schade- Interest- Compensatoire interesten - Begrip.
De vergoedende rente maakt een integrerend deel uit van de vergoeding die
wordt toegekend tot herstel van de door
de fout veroorzaakte schade; nu deze interest de bijkomende schade vergoedt die
voortvloeit uit het uitstel van betaling van
de vergoeding waarop de benadeelde recht
heeft op de dag waarop de schade is ontstaan, is hij slechts verschuldigd voor hetgeen na het ontstaan van de schade nog
moet betaald worden. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
7 februari 1997
182
42. - Schade- Interest- Compensatoire interesten - Vertrekpunt.
De rechter die, met ingang van de consolidatiedatum, compensatoire interest toekent op het geheel van de bedragen die
betrekking hebben op een uit blijvende
arbeidsongeschiktheid voortvloeiende mo-

rele schade en op een esthetische schade,
en die strekken tot vergoeding van een
schade waarvan hij, op grond van een
feitelijke beoordeling, impliciet geoordeeld heeft dat zij zich vanaf die datum
geleidelijk voordoet, kent die interest toe
voor een periode die aan de schade voorafgaat en kent dus een vergoeding toe
voor niet geleden schade. (Art. 1382 B.W.)
9 april 1997
422
43. - Schade- Interest - Compensatoire interesten - Betaling van een voorschot - Aanrekening.
De rechter die beslist dat van de door
hem we gens schade uit onrechtmatige daad
toegekende vergoeding met de hierop tot
de dag van de uitspraak verschuldigde
compensatoire interest, de betaalde voorschotten moeten worden afgetrokken zonder dat hij rekening houdt met de interest
die deze voorschotten hebben opgebracht,
kent vergoeding toe wegens niet geleden
schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
22 april1997
474
ALLERLEI

44. - Schade- Allerlei- Schade geleden door de Belgische Staat - Vordering
tot schadevergoeding - Ontvanger der
directe belastingen - Bevoegdheid De ontvanger der directe belastingen,
wiens bevoegdheid beperkt wordt door de
wet tot de invordering van belastingen en
aankleven, is niet bevoegd om een vordering tot schadevergoeding op grond van
art. 1382 B.W. in te stellen voor schade
geleden door de Schatkist van de Belgische
Staat. (Artt. 206 en 207 W.I.B. 1964, thans
artt. 297 en 298 W.I.B. 1992, en artt. 195
en 196, K.B. UitvoeringW.I.B., thans artt.
146 en 147, K.B. W.I.B. 1992.)
30 mei 1997
596

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN
OVEREENKOMST

45. - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten
overeenkomst - Fout van een contractpartij bij de uitvoering van de overeenkomst - Vereisten voor extra-contractuele
aansprakelijkheid.
Een contractpartij kan wegens een bij
de uitvoering van de overeenkomst begane
fout slechts dan extra-contractueel aansprakelijk worden gesteld indien de haar
ten laste gelegde fout of diegene waarvoor
zij burgerrechtelijk aansprakelijk is, een

-14tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis ma;;tr aan de algemene zorgvuldigheidsplicht, en indien die
fout andere dan aan de slechte uitvoering
van de overeenkomst te wijten schade
heeft veroorzaakt. (Artt. 1382, 1383 en
1384, derde lid, B.W.)
23 mei 1997
563
46. - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten
overeenkomst - Voorwaarde.
Hij die een contractuele fout begaat,
kanjegens derden buiten-contractueel aansprakelijk zijn, indien die tekortkoming
aan de contractuele verplichtingen terzelfder tijd en los van het contract schending
oplevert van de voor eenieder geldende
algemene zorgvuldigheidsverplichting. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
20juni 1997
673
47. - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten
overeenkomst - Derde benadeelde Coexistentie van aansprakelijkheden Gevolg.
Als de miskenning van de op eenieder
rustende voorzichtigheidsverplichting tevens
een tekortkoming aan een contractuele
verbintenis is, belet dit niet dat hij die de
tekortkoming heeft begaan, buitencontractueel aansprakelijk is voor de schade
van derden met wie hij geen overeenkomst heeft gesloten. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
20juni 1997
673
48. - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten
overeenkomst - Contractuele verbintenis
- Uitvoering - Plaatsvervanger van de
contractant - Orgaan - Aangestelde Aansprakelijkheid buiten overeenkomstVoorwaarden.
Wanneer een contracterende partij, voor
de uitvoering van haar contractuele verbintenis, handelt door een orgaan, een
aangestelde of een agent, kan diens aansprakelijkheid buiten overeenkomst aileen
in het gedrang komen, indien de hem ten
laste gelegde fout een tekortkoming aan
de algemene voorzichtigheidsverplichting
oplevert en indien die fout een andere
schade heeft veroorzaakt dan die welke
voortvloeit uit de wanuitvoering van de
overeenkomst. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
7 november 1997
1093

ACCOUNTANT
Instituut der Accountants - Beroepstucht - Commissie van beroep Tuchtstraf - Evenredigheid - Beoorde-

lingsbevoegdheid - Art. 3 E. VR.M. Toetsing door het Hof
De rechter bepaalt, binnen de bij de wet
en het E.VR.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.VR.M. (Art. 92 wet 21
februari 1985; art. 3 E.V.R.M.)
23 oktober 1997
1022

ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN
SOCIALE ZAKEN)
1. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Administratieve controle - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde Niet teruggevorderde prestaties- Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid - MisdrijfTijdstip.
Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter
uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij
afioop van de termijnen bepaald in art.
261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte
betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze
te doen boeken als administratiekosten
door de verzekeringsinstelling; de overtreding van die bepaling, in de zin van de
wetgeving en van de reglementering inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering, is voltrokken alleen door het niet boeken als
administratiekosten op het tijdstip waarop
die boeking diende te gebeuren, te dezen
bij het verstrijken van de in voornoemd
artikel 261 bedoelde termijn van twee
jaar. (Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8°,
Z.I.V.-wet; artt. 254, 18°, 260, b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid, K.B. 4 nov.
1963.)
17 maart 1997
361
2. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Ziektekostenverzekering- Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen Verplichtingen - Administratieve controle- Inbreuken- Administratieve saneties - Administratieve geldboeten - Aard.
De administratieve geldboeten bepaald
bij de artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot
vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk

-15op deze voorschriften zijn administratieve
sancties in de zin van art. 101 Z.I.V-wet.
(Artt. 37ter en 101 Z.I.V-wet; artt. 6 en 7
K.B. 4 juni 1987.)
17 maart 1997
364
3. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Ziektekostenverzekering- Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen Verplichtingen - Administratieue controle -Inbreuken -Administratieve saneties - Administratieve geldboeten - Wet
- Overeenstemming.
De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot
vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboeten in geval van inbreuk
op deze voorschriften voeren, volgens de
regels die zij bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherawuten en verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding
van de bepalingen van dat koninklijk besluit
werd vastgesteld; beide verordenende bepalingen zijn conform de artt. 37ter en 101
Z.I.V-wet en kunnen derhalve door de
hoven en rechtbanken worden toegepast.
(Art. 159 Gw. (1994); artt. 37ter en 101
Z.I.V-wet; artt. 1, 3°, § 4, 4, § 2, en 6 wet
27 maart 1986; art. 10, 1°, wet 15 dec.
1986; artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987.)
364
17 maart 1997

ADVOCAAT
1. - Tuchtzaken- 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, wat de advocaat betreft, vanaf
de kennisgeving per aangetekende brief.
(Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid,
Ger.W.)
17 januari 1997
87
2. - Verschijning voor de gerechten in
naam van een rechtspersoon - Vermoeden
van regelmatige lastgeving.
Behalve indien de wet een bijzondere
lastgeving vereist, wordt de advocaat die
in een akte van rechtspleging verklaart op
te treden in naam van een rechtspersoon
die genoegzaam is gei:dentificeerd, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lll.st-

geving van een bevoegd orgaan van die
rechtspersoon te hebben gekregen, tenzij
de partij die de regelmatigheid van die
lastgeving betwist, het tegendeel bewijst.
(Artt. 440, tweede lid, en 703, Ger.W.)
17 april 1997
456

AFSTAMMING
1. - Vermoeden van vaderschap-Bezit
van staat- Betwisting van vaderschap Ontvankelijkheid.

Art. 320 B.W. dat verbiedt dat een tijdens het huwelijk geboren kind wordt
erkend door een andere man dan de echtgenoot, wanneer het vermoede vaderschap van laatstgenoemde niet wordt bevestigd
door het bezit van staat, zou niet van
toepassing zijn in het geval dat het Arbitragehof oordeelt dat art. 332, eerste lid, B.W.,
dat het recht om vaderschap te betwisten
voorbehoudt aan de echtgenoot, de moeder en het kind, discriminatoir is; de vordering tot betwisting van vaderschap die
een dergelijke discriminatie aanvoert, is
derhalve ontvankelijk en het Hofvan Cassatie, dat kennis heeft genomen van een
voorziening, stelt dienaangaande een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. (Art.
332, eerste lid, B.W.; art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
209
13 februari i997
2. - Levensonderhoud - Verplichting
tot onderhoud en opvoeding - Verplichting onafhankelijk van enige vordering in
rechte.
De verplichting tot onderhoud en opvoeding van de kinderen bestaat onafhankelijk van enige vordering in rechte tot uitvoering
ervan. (Art. 303 B.W.)
5 september 1997
784
3. - Onderzoek naar het vaderschap
- Overspelig vaderschap - Rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap- Verjaring- Termijn- Aanvang.
Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot onderzoek
naar overspelig vaderschap is kunnen ingaan
v66r de datum van de inwerkingtreding
van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, waarbij die vordering
is opgenomen in het Belgische recht. (Artt.
322, tweede lid, en 331ter B.W.) (Impliciet.)
843
19 september 1997
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AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN GEDING

zij vormt voor hen geen vergoeding van
beroepsuitgaven. (Art. 1 wet 27 juli 1962.)
468
21 april1997

AFSTAND VAN GEDING

AMBTENAAR (RIJK)

Afstand van geding - Bewijs.
De afstand van geding kan niet uitsluitend worden afgeleid uit de omstandigheid dat de partij, na een eerste vordering
tot verhoging van een uitkering tot levensonderhoud, een tweede vordering met hetzelfde voorwerp heeft ingesteld zonder
melding te maken van de eerste. (Art. 824
Ger.W.)
5 september 1997
784

2. - Ambtenaar (Rijk)- Bezoldigingsregeling - Ministeries - Personeel Vergoedingen en toelagen van alle aard Tegemoetkoming -Recht - Ambt - Uitoefening- Onderbreking- Duur- Berekening.
In geval van onderbreking van de ambtsuitoefening, is de toelage die aan een
personeelslid der ministeries wordt verleend en die kan worden toegekend voor
het verrichten van prestaties welke niet
als normaal kunnen worden beschouwd,
in de regel alleen verschuldigd als die
onderbreking niet langer duurt dan dertig
werkdagen en voor de ambtenaar geen
verlies van zijn recht op wedde meebrengt; de duur van die onderbreking moet
worden berekend rekening houdend met
de oorzaak van de onderbreking, die dezelfde
moet zijn, maar niet op grond van het al
dan niet doorlopend karakter van de onderbreking, nu zij niet noodzakelijk doorlopend moet zijn. (Art. 5 K.B. 26 maart
1965.)
626
9 juni 1997

AFSTAND VAN RECHT
1. - Bewijs.
Afstand van een recht wordt niet vermoed en kan enkel worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn.
840
19 september 1997
2 . - Bewijs.
Uit de enkele omstandigheid "dat, gelet
op de v66r het instellen van de rechtspleging gewisselde brieven, (een partij) haar
herstelplicht nooit heeft uitgesloten" kan
de rechter niet wettig afleiden dat die
partij v66r het instellen van de rechtspleging afstand had gedaan van haar recht
om haar aansprakelijkheid te betwisten.
19 september 1997
840

AMBTENAAR
ALGEMEEN
AMBTENAAR (RIJK)

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Openbaar vervoerSpoorwegen - Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen- Sociale abonnementen - Werkgever - Bijdrage Aard.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden aan
de werkgevers is opgelegd, is bestemd om
de bijdrage van de Staat in de financiering
van het door de N.M.B.S. wegens de voorkeurtarieven geboekte deficit te verminderen; zij strekt er niet toe aan de werknemers
een economisch voordeel te verscha:ffen en

APOTHEKER
1. - Apotheek- Overdracht- Waarde
- Gevraagde tegenprestatie - Perken.
Bij overdracht van een voor het publiek
opengestelde apotheek mag de effectief
gevraagde tegenprestatie niet meer bedragen dan de waarde bedoeld in artikel 1
van het K.B. 13 april1977 tot vaststelling
van de regels die toelaten de waarde van
de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze
overdracht. (Art. 1. K.B. 13 april1977.)
16 oktober 1997
984
2. - Orde van Apothekers - Provinciale raad- Openbaarheid van beslissing
- Beoordelingsvrijheid van de apothekel:
Het verzoek om de beslissing van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers met gesloten deuren of in openbare
terechtzitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is
geen substantiele rechtsvorm; nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad verweten
wordt in openbare terechtzitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt
dat de apotheker dat bezwaar voor de

-

raad van beroep heeft aangevoerd. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 24 Apothekerswet.)
1031
24 oktober 1997
3. - Orde van Apothekers - Provinciale raad - Onpartijdigheid - Klacht
van een lid van de raad - Deelname van
de klagende partij aan het onderzoek van
de zaak - Grenzen.
Twijfel aangaande de onpartijdigheid
en de onafhankelijkheid van de provinciale raad van de Orde van Apothekers
kan niet worden gewekt door de omstandigheid dat de auteur van de tegen de
vervolgde apotheker neergelegde klacht
zittingen heeft bijgewoond, tijdens welke
de provinciale raad beslist heeft om klachten samen te voegen en die apotheker voor
een aanvullend onderzoek op te roepen.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 oktober 1997
1031
4. - Plichtenleer - Kortingen.
De kortingen die een apotheker aan zijn
klanten verleent, tasten weliswaar uitsluitend materiele belangen aan en zijn in se
niet strijdig met de plichtenleer, maar dat
is aileen het geval wanneer zij niet gepaard
gaan met handelingen die de zedelijkheid,
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid,
de waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het
beroep, aantasten. (Art. 15 Apothekerswet.)
1031
24 oktober 1997

ARBEID
SOCIALE DOCUMENTEN
ALLERLEI

SOCIALE DOCUMENTEN
1. - Sociale documenten- Artikelll bis
K.B. 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, 23
okt. 1978 betreffende het bijhouden 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.
41
8 januari 1997

17

2. - Sociale documenten- Sociale wetten - Inbreuk - Burgerlijke veroordeling
- Bijkomende sanctie - Betaling R.S.Z.
- Drievoud van sociale-zekerheidsbijdragen benevens administratieve geldboeteMaatregel - Aard.
De maatregel, die benevens de veroordeling tot een administratieve geldboete,
aan een werkgever wordt opgelegd door
de bevoegde ambtenaar, tot betaling ten
gunste van de sociale zekerheid tot het
drievoud van de sociale bijdragen, heeft
een vergoedend karakter. (Art. 12bis Wet
Administratieve Geldboete.)
24 februari 1997
267
3. - Sociale documenten- Sociale wetten- Inbreuk- Burgerlijke veroordeling
- Vergoeding aan R.S.Z. - Drievoud van
sociale-zekerheidsbijdragen benevens administratieve geldboete - Opeenvolging van
wetten na plegen van feiten - Gevolg.
De maatregel tot het opleggen van een
vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, gelijk aan het drievoud van de
bijdragen, moet worden toegepast ongeacht de datum van de bewezen verklaarde
feiten tot aan de ophe:ffing van de wet die
deze maatregel voorschrijft. (Art. 12bis
Wet Administratieve Geldboete.)
24 februari 1997
267

ALLERLEI
4. - Allerlei - Arbeidsinspectiewet Sociale inspecteur - Ingewonnen inlichtingen - Bewijswaarde.
De inlichtingen die de sociale inspecteurs bij hun onderzoek inwinnen in het
kader van de Arbeidsinspectiewet hebben
de wettelijke bewijswaarde van een feitelijk vermoeden. (Art. 5 wet 16 nov. 1972
betreffende de arbeidsinspectie; artt. 1349
en 1353 B.W.)
28 april 1997
497

ARBEIDSONGEVAL
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS)
SCHADE
VERGOEDING

Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling
Cumulatie en verbod
Allerlei
VERZEKERING

-18OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
RECHTSPLEGING

Rerziening
Kosten
Verjaring

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
1. - Begrip. Bestaan. Bewijs- Begrip.
Een arbeidsongeval vereist onder meer
het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9
Arbeidsongevallenwet.)
20 januari 1997
94

2. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip
- Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak Uitoefening.
De uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn op voorwaarde dat in die uitoefening
een element aanwijsbaar is dat het letsel
kan veroorzaakt hebben. (Artt. 7 en 9
Arbeidsongevallenwet.)
20 januari 1997
94
3. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip
- Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak Uitoefening- Bijzonder element- Begrip.
Inzake arbeidsongevallen is niet vereist
dat het bijzonder element in de gewone en
normale uitvoering van de dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan
worden vastgesteld, te onderscheiden is
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
20 januari 1997
94
4. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Bewijs
- Plotselinge gebeurtenis- Letsel- Oorzakelijk verband - Vermoeden - Tegenbewijs - Rechtbanken - Beoordeling Overtuiging.
Ret bij art. 9 Arbeidsongevallenwet gevestigde vermoeden volgens hetwelk er een
causaal verband is tussen de plotselinge
gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het
letsel niet door het ongeval is veroorzaakt.
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet; art. 1352
B.W.)
9 juni 1997
632

WEG NAAR EN VAN RET WERK
(BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
5. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Bestaan - Werkplaats
- Begrip.

Een plaats is niet langer de werkplaats
in de zin van art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet, wanneer de werknemer, na zijn werk, er zonder wettige
reden langer dan normaal blijft en er niet
meer onder het gezag van zijn werkgever
staat. (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
9juni1997
629

6. - Weg naar en van het werk (begrip,
bestaan, bewijs) - Normaal traject Verlaten van woonplaats- Voortijdig aangevat traject - Vervroegde aanwezigheid
werkplaats - Aanvatten dagtaak - Verband - Gevolg.
Ret traject dat de werknemer aflegt om
naar het werk te gaan, wordt niet abnormaal naar tijd door de enkele omstandigheid dat de werknemer voortijdig zijn
verblijfplaats verlaat om zich te begeven
naar de plaats waar hij werkt; het is
daarbij zonder belang of de werknemer
daardoor al dan niet op de werkplaats
aanwezig zou zijn alvorens zijn dagtaak te
moeten aanvatten. (Artt. 7 en 8, § 1,
eerste en tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
8 september 1997
794

SCHADE
7. -Schade - Cumulatie en verbod
- Materiele schade. Elementen en grootte
- Sociale bijdragen - Verplichting van
getroffene - Gemeenrechtelijke vergoeding - Burgerlijke vordering - Het surplus - Berekeningsbasis.
Om te bepalen of de op basis van het
gemeen recht toe te kennen schadeloosstelling meer bedraagt dan de door de
wetsverzekeraar verschuldigde uitkeringen, moet het bedrag van de arbeidsongevallenuitkeringen inclusief de sociale
bijdragen vergeleken worden met het bedrag
van de gemeenrechtelijke vergoedingen.
(Artt. 43 en 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, en art. 1382 en 1383 B.W.)
1263
1 december 1997

VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING

8. - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Gemeen
recht - Schadeloosstelling.
De aan de getroffene van een arbeidsongeval betaalde vergoedingen voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid,
alsook het kapitaal dat de rente vertegen-

-19woordigt, enerzijds, en de naar gemeen
recht berekende schadeloosstelling voor
de matieriele bedrijfsschade, anderzijds,
zijn twee verschillende wijzen van vergoeding van dezelfde schade, de eile forfaitair
en de andere concreet. (Artt. 46 en 4 7
Arbeidsongevallenwet.)
828
17 september 1997
CUMULATIE EN VERBOD

9. - Vergoeding - Cumulatie en verbod- Wettelijke vergoedingen- Gemeenrechtelijke schade- Vergoedingen- Eigen
vergoedingssystemen en regels - Wettelijke vergoedingen- Sociale-zekerheidsbijdragen - Verplichting van getroffene Gemeenrechtelijke vergoeding - Regrating.
De gemeenrechtelijke schadevergoeding en de arbeidsongevallenvergoeding
zijn verschillende vergoedingen, die valgens eigen regels worden berekend, ook al
betreffen ze dezelfde schade; de verplichting van het slachtoffer van een arbeidsongeval op de hem toekomende vergoedingen sociale-zekerheidsbijdragen te betalen, heeft geen weerslag op de vaststelling
van de gemeenrechtelijke vergoeding, noch
op de vergoedingsverplichting van degene
die voor het ongeval aansprakelijk is. (Artt.
43 en 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet en 1382 en 1383 B.W.)
1263
1 december 1997
ALLERLEI

10. - Vergoeding - Allerlei - Forfaitaire vergoeding- Elementen en grootte
- Materiele beroepsschade - Socialezekerheidsbijdragen - Verplichting van
getroffene - Betaling - Gevolg.
De door de getroffene van een arbeidsongeval te betalen sociale-zekerheidsbijdragen, die door de arbeidsongevallenverzekeraar worden afgehouden en doorgestort aan de instelling die met de inning
ervan belast is, maken deel uit van het
bedrag dat de verzekeraar als wettelijke
arbeidsongevallenvergoeding heeft betaald;
de verplichting van het slachtoffer heeft
geen invloed op de berekeningswijze van
de forfaitaire arbeidsongevallenvergoeding.
(Art. 43 Arbeidsongevallenwet.)
1263
1 december 1997

VERZEKERING
11. - Verzekering - Verzekeringsinstellingen - Werkgever - Verplichting Vrijheid - Verzekering bij onderscheiden
verzekeraars- Verschillende werknemerscategorieen - Niet-verzekering van een

categorie werknemers .:__ Verzekeraars Verplichting - Omvang.
De arbeidsongevallenverzekeraar is enkel
gehouden de risico's te dekken voor de
categorie van werknemers ten voordele
van wie de werkgever een arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten. (Art. 49, tweede
en derde lid, Arbeidsongevallenwet.)
2juni1997
601
12. - Verzekering - Verzekeringsinstellingen - Verzekeraar - Verplichting
- Vervalbeding - Niet-verzekering van
een categorie werknemers - Vergoedingen
- Gevotg.·
De Arbeidsongevallenwet, die de gemachtigde verzekeraar verbiedt een vervalbeding in te roepen tegen de personen die
rechten op een vergoeding kunnen laten
gelden, verplicht de verzekeraar niet tot
vergoeding van een arbeidsongeval dat is
overkomen aan een werknemer die niet
behoort tot de categorie van werknemers
waarvoor een afzonderlijke verzekering
werd aangegaan en wiens arbeidsongeval
derhalve niet door de verzekeringsovereenkomst is gedekt. (Artt. 49, derde
lid, en 55 Arbeidsongevallenwet.)
601
2 juni 1997
13. - Verzekering- Aansprakelijke derde
- Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Grenzen.
De arbeidsongevallenverzekeraar die aan
de getroffene van een arbeidsongeval schadevergoeding heeft betaald en een kapitaal heeft samengesteld om respectievelijk
de door dat ongeval veroorzaakte tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
te vergoeden, kan, binnen de perken van
de schadeloosstelling die volgens het gemeen
recht voor de vergoeding van dezelfde
materiele schade verschuldigd is door de
voor het ongeval volledig aansprakelijke
derde, tegen die derde een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van het
volledige, door hem samengestelde kapitaal, alsook van alle, door hem aan de
getroffene uitgekeerde bedragen. (Art. 4 7,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
828
17 september 1997
14. - Verzekering- Eenheid van verzekering - Beginsel - Uitzondering Bedienden- VerzekeringsovereenkomstArbeiders - Geen verzekering - Gevolg
- Fonds voor Arbeidsongevallen.
Wanneer de werkgever het risico voor
arbeidsongevallen laat verzekeren voor
alle bedienden van zijn ondememing, maar
niet voor alle werklieden, dan is laatstgenoemde personeelscategorie niet verzekerd; in dat geval moet het Fonds voor

-20Arbeidsongevallen de wettelijk bepaalde
vergoeding betalen aan de werklieden die
door een arbeidsongeval zijn getroffen.
(Artt. 49, 50 en 58,§ 1, 3°, Arbeidsongevallenwet.)
13 oktober 1997
958

OVERHEIDSPERSONEEL.
BIJZONDERE REGELS
15. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels -Verjaring- Stuiting- Erkenning
van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling.
Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht
van de getroffene tegen wie de verjaring
loopt ten voordele van de bestuurlijke
overheid, geenszins worden afgeleid uit
het feit dat de bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 8, 9
en 32 K.B. 24 jan. 1969.)
20 januari 1997
92

RECHTSPLEGING
HERZIENING

16. - Rechtspleging - Herziening Nieuw feit - Terugwerkende kracht Beperking.
De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het
verlies van arbeidsgeschiktheid van de
door een arbeidsongeval getroffen werknemer, kan slechts worden ingesteld op grond
van nieuwe feiten die onbekend waren of
niet gekend konden zijn op de datum van
de eerste overeenkomst ofbeslissing, zodat
het arrest dat de uit een deskundig onderzoek blijkende arbeidsongeschiktheid laat
ingaan op een datum gelegen voor de
eerste overeenkomst ofbeslissing niet wettig is verantwoord. (Artt. 24 en 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
10 februari 1997
193
KOSTEN

17. - Rechtspleging- Kosten- Cassatieberoep - Getroffene - Afstand.
Wanneer het Hof, inzake arbeidsongevallen, akte verleent van de door een
advocaat bij het Hof van Cassatie gedane
afstand van het cassatieberoep, veroordeelt het in de regel de arbeidsongevallenverzekeraar in de kosten van het cassatie-

geding. (Artt. 824 en 1112 Ger.W.; art. 68
Arbeidsongevallenwet.)
17 maart 1997
373
18. - Rechtspleging- Kosten- Werkgever - Verzekeraar van de professionele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekeringsmakelaar van de werkgever
-Fonds voor Arbeidsongevallen- Geschil
- Vergoedingen - Rechtsvordering tot
terugbetaling.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet naar luid
waarvan de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet van,
toepassing op de geschillen tussen de werkgever of de verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekeringsmakelaar van de werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen betreffende de door het Fonds ingestelde
rechtsvordering tot terugbetaling van de
vergoedingen. (Art. 68 Arbeidsongevallenwet; artt. 1017 en 1111 Ger.W.)
13 oktober 1997
958
VERJARING

19. - Rechtspleging- Verjaring- Stuiting - Erkenning van het recht van hem
tegen wie de verjaring loopt - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Tijdelijke
arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging Betaling.
Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht
van de getroffene tegen wie de verjaring
loopt ten voordele van de bestuurlijke
overheid, geenszins worden afgeleid uit
het feit dat de bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt.
8, 9 en 32 K.B. 24 jan. 1969.)
20 januari 1997
92

ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM

Begrip en bestaansvereisten.
VERPLICHTINGEN
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
EINDE

Eenzijdige wijziging
Opzegging
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21Opzeggingsvergoeding
Ontslag om dringende reden
Allerlei
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Goedkeuringswet Europees Verdrag 1980 - Verbintenissen uit
ouereenkomst - Bevoegdheidsclausule Aanwijzing buitenlands rechter- Uitsluiting toepassingsgebied wet - Toetsingsrecht Belgische rechter.
De eenvormige regel van de wet houdende goedkeuring van het Europees Verdragvan 19 juni 1980 inzake het recht dat
van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomsten en die aan partijen de
mogelijkheid geeft zich te beroepen op een
buitenlands recht al dan niet gepaard
gaande met de aanwijzing van een buitenlands rechter, laat de Belgische rechter
niet toe de toelaatbaarheid van een in een
arbeidsovereenkomst opgenomen bevoegdheidsclausule te toetsen aan deze regel nu
de overeenkomst tot aanwijzing van de
bevoegde rechter is uitgesloten uit het
toepassingsgebied van de goedkeuringswet en niet wordt bepaald welke wet
toepasselijk is op de overeenkomst tot
aanwijzing van de bevoegde rechter. (Artt.
2, § 2, lit. d., 3, 3°, wet 14 juli 1987,
Europees Verdrag 1980 inzake het recht
toepasselijk op verbintenissen uit overeenkomst.)
24 februari 1997
263
2. - Algemeen-Overeenkomst-Ouereengekomen voorwaarden - Eenzijdige
wijziging.
Ook op de arbeidsovereenkomst is de
bepaling van art. 1134 B.W. toepasselijk
en strekt ze de partijen tot wet; tenzij
anders is bedongen, kan de werkgever de
overeengekomen voorwaarden niet eenzijdigwijzigen ofherroepen. (Art. 1134 B.W.)
23juni 1997
691
3. - Algemeen- Ouereenkomst- Ouereengekomen voorwaarden - Eenzijdige
wijziging.
Ook op de arbeidsovereenkomst is de
bepaling van art. 1134 B.W. toepasselijk
en strekt ze de partijen tot wet; tenzij
anders is bedongen, kan de werkgever de
overeengekomen voorwaarden niet
eenzijdig wijzigen ofherroepen. (Art. 1134
B.W.; art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
13 oktober 1997
962

AARD VAN DE WET. 'IDEPASSINGSSFEER
4. - Aard van de wet. Toepassingssfeer
- Aard van de wet - Wettelijke bepaling
van dwingend recht - Begrip - Gevolgen.
Een wettelijke bepaling van dwingend
recht verhindert dat de toepasselijkheid
van het recht dat uit die bepaling voortvloeit, kan worden uitgesloten zolang die
bepaling dwingend blijft voor de begunstigde ervan, maar, zodra zij voor die
begunstigde niet meer dwingend is, is een
dergelijke bepaling aileen nog een bepaling van aanvullend recht; voornoemde
regel is toepasselijk op de arbeidsovereenkomsten. (Art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet.)
969
13 oktober 1997
5. - Aard van de wet. Toepassingssfeer
-Aard van de wet- Opzegging- Bediende
- Wettelijke bepaling van dwingend recht.
Gevolgen - Bescherming - Afstand van
recht.
De bediende kan vrijwillig afstand doen
van de hem bij art. 82, Arbeidsovereenkomstenwet geboden bescherming, nadat
hem is kennis gegeven van de opzegging.
(Artt. 6 en 82 Arbeidsovereenkomstenwet.)
969
13 oktober 1997

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN

6. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm
- Begrip en bestaansvereisten- Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Begrip.
De gezagsverhouding, als kenmerk van
de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen. (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
23juni 1997
694
7. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm
- Begrip en bestaansvereisten - Gezagsuerhouding - Toezicht van het Hof
Ret Hofvan Cassatie is bevoegd om na
te gaan of de feitenrechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen
afleiden of er een gezagsverhouding bestaat
tussen de contracterende partijen en of
deze derhalve door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn. (Art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet.)
3 november 1997
1063
8. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm
- Begrip en bestaansvereisten- Handelsvertegenwoordiger - Wettelijk vermoeden
- Rijksdienst uoor Sociale Zekerheid -
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Beroep op dat vermoeden - Rechtbanken
- Beoordeling.
Miskennen het bij artikel 4, tweede lid,
Arbeidsovereenkomstenwet gevestigde wettelijk vermoeden aangaande het bestaan
van een gezagsverhouding tussen de handelsvertegenwoordiger en de. werkgever,
de rechters die aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid die zich op dat vermoeden beroept, het bewijs opleggen van het
bestaan van een gezagsverhouding. (Art.
4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 1352, eerste lid, B.W.; art. 870
Ger.W.)
17 november 1997
1145

VERPLICHTINGEN
9.- Verplichtingen- Werk'gever-Loon
- Begrip - Openbaar vervoer - Spoorwegen- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- Sociale a,bonnementen
- Werkgeversbijdrage - Aard.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden aan
de werkgevers is opgelegd, is bestemd om
de bijdrage van de Staat in de financiering
van het door de N.M.B.S. wegens de voorkeurtarieven geboekte deficit te verminderen; zij strekt er niet toe aan de werknemers
een economisch voordeel te verschaffen
en zij vormt voor hen geen vergoeding
van beroepsuitgaven. (Art. 1 wet 27 juli
1962.)
468
21 april 1997
10. - Verplichtingen - Werkgever Loon - Begrip - Openbaar vervoer Spoorwegen - Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen- Sociale abonnementen - Werkgever - Bijdrage Aard- Onderwijs- Gesubsidieerde inrichtingen - Weddetoelagen - Personeel.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden aan
de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de
weddetoelage die wordt betaald aan een
personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting. (Art. 1 wet 27 juli 1962;
artt. 25, 29 en 36 wet 29 mei 1959.)
21 april 1997
468

11. - Ve1plichtingen- Deeltijdse arbeid
- Variabel werkrooster - Openbaarmaking - Bepaling werkuren - Keuze door
werknemer.
De verplichting van de werkgever tot
openbaarmaking van de arbeidsovereenkomsten voor deeltijdse arbeid met variabele werkroosters geldt eveneens voor deze
overeenkomsten waarin de werkgever aan
de werlmemer het recht toekent zelf de
werkuren te bepalen. (Artt. 157 tot 159,
171 Programmawet van 22 december 1989.)
493
28 april 1997
12. - Verplichtingen - Betaling loon
- Misdrijf- Overname onderneming Overdracht verplichting tot schadevergoeding.
De verplichting tot betaling van schadevergoeding, gevorderd op grand van het
misdrijf "niet-betaling van het verschuldigd loon", betrekking hebbend op de periode
voor de overdracht van de onderneming,
maakt geen verplichting uit voortvloeiend
uit de arbeidsovereenkomst of de arbeidsrelatie die op de overnemer van de onderneming overgaat. (Art. 1.1°, 7, C.A.O. nr.
32bis 7 juni 1985, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. 25 juli 1985.)

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
13. - Schorsing van de overeenkomst
- Werknemer - Arbeidsongeschiktheid
- Vergoeding - Carensdag - Sectoriele
collectieve arbeidsovereenkomst- Carentievergoeding - Aard - Gevolg.
De carentievergoeding die de werkgever
krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn werknemer, bij
ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet
beschouwd worden als een aanvulling van
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag
van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een aanvulling van
een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zeker heid; op de carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald. (Art. 52, § 1, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 49 Z.I.V.-wet van 9 aug. 1963;
art. 1 K.B. 31 dec. 1963; art. 2, eerste lid,
3°, Loonbeschermingswet; art. 14, § 2,
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969.)
24 maart 1997
393
14. - Schorsing van de overeenkomst
- Werkman - Arbeidsongeschiktheid -
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Gedurende meer dan zes maanden- Werkgever - Beeindiging - Opzeggingsvergoeding- Opzegging- Keuze- Modaliteiten - Overeenkomst - Onbepaalde
tijd.
Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden voor onbepaalde duur sinds meer dan zes maanden
is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongeval of ziekte,
kan de werkgever de overeenkomst beeindigen als hij de werkman de bij art. 58 van
de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde vergoeding betaalt of als hij een opzeggingstermijn in acht neemt die evenwel niet
loopt tijdens de schorsing wegens de voormelde arbeidsongeschiktheid en dus maar
ten vroegste ingaat op het einde van de
voornoemde periode tijdens welke de uitvoering van de overeenkomst is geschorst.
(Artt. 37, 38, § 2, en 58 Arbeidsovereenkomstenwet.)
26 mei 1997
571

EINDE
EENZIJDIGE WIJZIGING

15. - Einde - Eenzijdige wijzigingOvereenkomst - Wezenlijke bestanddelen
- Onrechtmatige beeindiging - Begrip.
Inzake arbeidsovereenkomsten wordt de
overeenkomst onrechtmatig beeindigd als
een van de partijen wezenlijke bestanddelen ervan wijzigt. (Art. 1134 B.W.)
23 juni 1997
691

Tijdens de opzeggingstermijn wordt geen
ancienniteit verworven. (Art. 82, § 4,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
59
13 januari 1997

19. - Einde- Opzegging- Opzeggingsvergoeding - Keuze - Modaliteiten Werkgever - Beeindiging - Overeenkomst- Onbepaalde tijd- UitvoeringSchorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes
maanden.
Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden voor onbepaalde duur sinds meer dan zes maanden
is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongeval of ziekte,
kan de werkgever de overeenkomst beeindigen als hij de werkman de bij art. 58 van
deArbeidsovereenkomstenwet bepaalde vergoeding betaalt of als hij een opzeggingstermijn in acht neemt die evenwel
niet loopt tijdens de schorsing wegens de
voormelde arbeidsongeschiktheid en dus
maar ten vroegste ingaat op het einde van
de voornoemde periode tijdens welke de
uitvoeringvan de overeenkomst is geschorst.
(Artt. 37, 38, § 2, en 58 Arbeidsovereenkomstenwet.)
26 mei 1997
571

20. - Einde - Opzegging - Ontslag
zonder dringende reden - Opzeggingsvergoeding - Bijkomende schadevergoeding- Gesubsidieerde universitaire instelling
- Personeelsstatuut - Gelijkwaardigheid - Vastheid van betrekking - Mis16. - Einde- Eenzijdige wijziging- kenning - Gevolg.
Overeenkomst - Essentieel bestanddeel
De werknemer die geniet van het wet- Opzet.
telijk recht op vastheid van betrekking en
Wanneer de rechter beslist dat een par- niettemin zonder dringende red en ontslatij de arbeidsovereenkomst heeft beein-' gen wordt, kan aanspraak hebben op een
digd door eenzijdige wijziging van een vergoeding bepaald in het wettelijk stawezenlijk bestanddeel, dient hij niet vast tuut of, bij ontstentenis van zulk een
te stellen dat die partij de bedoeling had bepaling, door de rechter; die vergoeding
de overeenkomst te beeindigen. (Art. 1134 toegekend wegens het niet-nakomen van
B.W.)
een verbintenis niet te ontslaan, houdt
23juni1997
691 geen verband met de opzeggingsvergoeding die wordt toegekend wegens
de niet-naleving van de opzegtermijnen
OPZEGGING
bedoeld in artikel 82 van de Arbeidsover17. - Einde - Opzegging - Nietig- eenkomstenwet. (Art. 41 wet 27 juli 1971
heid - Gevolg - Ontslag - Bestaan.
op de controle en de financiering van de
De nietigheid van de opzegging tast de universitaire instellingen; artt. 39 en 82
geldigheid van het ontslag niet aan. (Artt. Arbeidsovereenkomstenwet.)
6 oktober 1997
935
32, 3", en 37, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.)
21. - Einde- Opzegging- Bediende
6 januari 1997
25
- Wettelijke bepaling van dwingend recht
18. - Einde - Opzegging - Termijn - Gevolgen - Bescherming - Afstand
van recht.
- Berekening - Ancienniteit.

-24De bediende kan vrijwillig afstand doen
van de hem bij art. 82, Arbeidsovereenkomstenwet geboden bescherming, nadat
hem is kennis gegeven van de opzegging.
(Artt. 6 en 82 Arbeidsovereenkomstenwet.)
13 oktober 1997
969

ten vroegste ingaat op het einde van de
voornoemde periode tijdens welke de uitvoering van de overeenkomst is geschorst.
(Artt. 37, 38, § 2, en 58 Arbeidsovereenkomstenwet.)
571
26 mei 1997
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

OPZEGGINGSVERGOEDING

22. - Einde - Opzeggingsvergoeding
- Ontslag - Vorm.
Geen enkele wetsbepaling maakt de geldigheid van het ontslag afhankelijk van
welbepaalde vormen. (Art. 32, 3 o,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
25
6 januari 1997
23. - Einde - Opzeggingsvergoeding
- Niet-betaling- Collectieve arbeidsovereenkomst - Overgang van onderneming
- Verkrijger - Verplichtingen - Nietuitvoering - Misdrijf
Op zichzelf heeft de overname van de
verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding, krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni
1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de
werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers
die overgenomen worden bij overname
van activa na faillissement of gerechtelijk
akkoord door boedelafstand, verbindend
verklaard bij K.B. 25 juli 1985, niet tot
gevolg dat de niet-uitvoering van die verplichting een overtreding van de C.A.O.
vormt. (Artt. 7 en 8 C.A.O. nr. 32bis van 7
juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.)
230
17 februari 1997
24. - Einde - Opzeggingsvergoeding
- Opzegging- Keuze - Modaliteiten Werkgever - Beeindiging - Overeenkomst - Onbepaalde tijd- UitvoeringSchorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes
maanden.
Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden voor onbepaalde duur sinds meer dan zes maanden
is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongeval of ziekte,
kan de werkgever de overeenkomst beeindigen als hij de werkman de bij art. 58 van
de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde vergoeding betaalt of als hij een opzeggingstermijn in acht neemt die evenwel niet
loopt tijdens de schorsing wegens de voormelde arbeidsongeschiktheid en dus maar

25. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Begrip - Omvang.

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of tekortkomingen al dan niet
voldoende ernstig zijn om elke professionele samenwerking tussen de werkgever
en de werknemer definitief onmogelijk te
maken; niets belet dat de feitenrechter bij
die beoordeling ook nagaat of de tekortkoming aan de werkgever nadeel heeft berokkend of dat hij daardoor schade heeft
geleden. (Art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet.)
28 april 1997
495
26. - Einde - Ontslag om dringende
reden - Collectieve arbeidsovereenkomst
- Paritair Comite voor verzekeringswezen
- Bijzondere ontslagprocedure - Naleving - Forfaitaire vergoeding- Arbeidsgerechten - Bevoegdheid.
De arbeidsrechtbank die kennisneemt
zowel van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten als van de individuele geschillen betreffende de toepassingvan de collectieve
arbeidsovereenkomsten is bevoegd om op
vordering van de werknemer die ontslagen wordt om dringende reden na te gaan
of hij al dan niet recht heeft op de forfaitaire beschermingsvergoeding bepaald
bij art. 15 van de C.A.O. van 9 nov. 1987,
gesloten in het Paritair Comite voor het
verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking en of de in artt. 4 en
5 van deze C.A.O. bepaalde procedures
zijn vervuld. (Art. 578, 1° en 3°, Ger.W.;
artt. 4 en 5 C.A.O. 9 nov. 1987, algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 30 maart
1988; art. 15 na de wijziging ervan bij art.
6 C.A.O. van 31 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij K.B. 5 okt. 1989.)
30 juni 1997
726
ALLERLEI

27. Vorm.

Einde- Allerlei- Ontslag-

Geen enkele wetsbepaling maakt de geldigheid van het ontslag afhankelijk van
welbepaalde vormen.· (Art. 32, 3°,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
25
6 januari 1997

-2528. - Einde - Allerlei - Nietconcurrentiebeding - Werkgever - Forfaitaire compensatoire vergoeding - Belastbare bezoldiging- Bedrijfsvoorheffing.
De forfaitaire compensatoire vergoeding die door de werkgever aan de werknemer, die het bedrijfverlaat, verschuldigd
is ingevolge een niet-concurrentiebeding
dat deel uitmaakt van een arbeidsovereenkomst is een vergoeding verkregen uit
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beeindigen van
een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. (Artt. 31, eerste en tweede lid, 3°, en 273, enig lid, 1°,
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet.)
1067
3 november 1997

ALLERLEI
29. - Allerlei - Vlaamse Gemeenschap - Hogescholen - Gesubsidieerde
vrije hogeschool - Onderwijzend personeel - Dienstbetrekking - Statuut Arbeidsovereenkomst - Rechtsgevolg.
Zo de rechtspositie van de personeelsleden van een gesubsidieerde vrije hogeschool in ruime mate wordt bepaald door
het decreet betreffende de hogescholen in
de Vlaamse Gemeenschap, nu die personeelsleden onder een statuut zijn geplaatst
waarvan de partijen niet naar eigen goeddunken kunnen afWijken, houdt die beperking van de contractuele vrijheid van de
partijen niet in dat hun verhouding haar
privaatrechtelijke en contractuele aard verliest als die verhouding ontstaan is uit een
arbeidsovereenkomst tussen een privaatrechtelijke instelling en haar werknemers. (Decreet van 13 juli 1994 betreffende
de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.)
1400
18 december 1997

ARBEIDSVOORZIENING
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
Sluiting van ondernemingen- Sluitingsfonds- Overbruggingsvergoeding- Nietbetaling- Vergoeding wegens beeindiging
- Betaling - Toepassingsgebied.
De werknemer die met een overeenkomst voor een bepaalde tijd door zijn
nieuwe werkgever in dienst wordt genomen, kan t.a.v.laatstgenoemde, de ancienniteit die hij bij zijn vroegere werkgever

heeft verworven, niet doen gelden voor de
berekening van zijn opzeggingstermijn of
van de vergoeding wegens beeindiging; hij
heeft geen recht op de overbruggingsvergoeding die wordt uitbetaald door het
genoemde Fonds tot Vergoeding van de in
Geval van Sluiting van Ondernemingen
Ontslagen Werknemers; derhalve heeft hij
recht op de door genoemd fonds uitbetaalde vergoeding wegens beeindiging.
(Artt. 4, 5, 2°, en 7, 1°, wet 12 april1985;
artt. 2, § 1, 2°, §§ 2 en 4, Sluitingsfondswet.)
5 mei 1997
518

ARBITRAGE
Geschil onderworpen aan arbitrage Rechtsmacht van de rechter- Door de wet
niet aan zijn rechtsmacht onttrokken geschil.
De beslissing van de rechter dat hij
ondanks het arbitragebeding rechtsmacht
heeft, wordt niet naar recht verantwoord
door de enkele reden dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht waarvan de wet de kennisneming niet aan zijn
rechtsmacht onttrekt. (Art. 1679, lid 1,
Ger.W.)
4 september 1997
775

ARBITRAGEHOF
1. - Prejudiciele vraag- Verplichting
voor het Hof van Cassatie.
Art. 320 B.W. dat verbiedt dat een tijdens het huwelijk geboren kind wordt
erkend door een andere man dan de echtgenoot, wanneer het vermoede vaderschap van laatstgenoemde niet wordt bevestigd
door het bezit van staat, zou niet van
toepassing zijn in het geval dat het Arbitragehof oordeelt dat art. 332, eerste lid, B.W.,
dat het recht om vaderschap te betwisten
voorbehoudt aan de echtgenoot, de moeder en het kind, discriminatoir is; de vordering tot betwisting van vaderschap die
een dergelijke discriminatie aanvoert, is
derhalve ontvankelijk en het Hofvan Cassatie, dat kennis heeft genomen van een
voorziening, stelt dienaangaande een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. (Art.
332, eerste lid, B.W.; art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
209
13 februari 1997
2. - Prejudiciele vraag- Verplichting
voor het Hof van Cassatie - Grenzen Eindbeslissing - Cassatieberoep - Nietontvankelijkheid- Gelijkheid- Discriminatieverbod.
Wanneer de ongelijke behandeling waarover eiser zich beklaagt, niet voortvloeit

-26uit artikel 416 Sv., noch uit enige andere
wetsbepaling gelezen in samenhang met
dit artikel, dient het Hof de door eiser
opgeworpen vraag omtrent de schending
van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 416
en 539 Sv. niet te stellen. (Artt. 10 en 11
Gw. 1994; 416 en 539 Sv.; 26, § 1, 3°, en§
2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
4 72
22 april 1997
3. - Prejudiciele vraag - Verplichting
voor het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk middel.
Indien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de schending door een
wet van de artt. 10 en 11 Gw., is het Hof
van Cas satie niet gehouden aan het Arbitragehof 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.)
478
23 april1997
4. - Prejudicieel geschil - Hof van
Cassatie - Verplichting.
Wanneer een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehofbedoelde vraag door
een middel opgeworpen wordt voor het
Hofvan Cassatie, dan moet het Hof, in de
regel, hetArbitragehofverzoeken over die
vraag uitspraak te doen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
720
26 juni 1997
5. - Prejudiciele vraag- Hof van Cassatie - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verplichting om een prejudiciele
vraag te stellen - Perken.
De eigenheid en de doeleinden van de
rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de daarin dwingend
vastgelegde zeer korte termijnen om over
de handhaving van een voorlopige hechtenis te beslissen, staan aan het stellen van
een welkdanige prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof in de weg.
15 juli 1997
749
6. - Prejudiciele vraag- Verplichting
van het Hof van Cassatie - Grenzen Eindbeslissing - Cassatieberoep - Nietontvankelijkheid - Gelijkheid - Verbod
op discriminatie.
Wanneer de door eiser aangeklaagde
ongelijke behandeling niet voortvloeit uit
art. 416 Sv., noch uit enige andere wetsbepaling die samen met dat artikel wordt
gelezen, is het Hof niet verplicht de door
eiser gestelde vraag te stellen betre:ffende
de schending van de artt. 10 en 11 Gw.
door voornoemd artikel. (Artt. 10 en 11

Gw. 1994; art. 416 Sv.; art. 26, § 1, 3°,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
758
5 augustus 1997
7. - Prejudiciele vraag- Verplichting
van het Hof van Cassatie - Middel dat
uitgaat van een verkeerde veronderstelling.
Wanneer een middel, waarin de schending wordt aangevoerd van de artt. 10 en
11 Gw. door een wet, een decreet of een
ordonnantie, uitgaat van een verkeerde
veronderstelling, dient het Hof van Cassatie geen prejudiciele vraag te stellen
aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
851
24 september 1997
8. - Prejudicieel geschil
Cassatiemiddel - Grief- Schending van de artikelen 10 en 11 Gw. - Hofvan CassatieVerplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag betre:ffende schending, onder meer door een wet, van de
artt. 10 en 11 Gw. is opgeworpen, moet het
Hof van Cassatie, in de regel, het Arbitragehofverzoeken over die vraag uitspraak te
doen. (Artt. 6 en 6bis Gw. 1831; artt. 10 en
11 Gw. 1994; art. 26, § 1, 3°, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
17 oktober 1997
996
9. - Prejudiciele vraag - Strafzaken
- Taalkeuze - Eentalig gebied - Grondwettigheid- Gelijkheid-Non-discriminatie
- Met een inwoner uit een gemeente met
bijzonder taalstatuut - Cassatiemiddel
- Verplichting van het Hof
Wanneer de eiser, ongeacht de formulering van de door hem voorgestelde aan het
Arbitragehof te stellen vraag, in een middel een dubbele grond van ongrondwettigheid van het taalkeuzestelsel van de
wet betre:ffende het gebruik der talen in
gerechtszaken aanvoert, wegens schending van het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel, doordat ze, eensdeels,
bepaalt dat de taalkeuze voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank alleen
bestaat voor een beklaagde die alleen de
gevraagde taal kent of zich beter in die
taal uitdrukt, anderdeels bepaalt dat de
rechtbank wegens de omstandigheden van
de zaak kan beslissen niet op de aanvraag
van de beklaagde te kunnen ingaan, welke
vereiste en mogelijkheid niet bestaan voor
de verzoeker uit een gemeente met een
bijzonder taalstatuut, waarbij de weigering alleen mogelijk is voor het geval de
verzoeker de taal, waarvan hij het gebruik
voor de rechtspleging vraagt, niet verstaat, is het Hof ertoe gehouden de pre-

-27
judiciele vraag naar de grondwettigheid
van die wetsbepalingen aan het Arbitragehofte stellen. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994, 14
t.e.m. 16, 23 en 24 Taalwet Gerechtszaken, en 26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
25 november 1997
1216
10. - Prejudiciele vraag - Hof van
Cassatie - Verplichting voor het Hof van
Cassatie.
Als in een cassatiemiddel wordt aangevoerd dat art. 425, tweede zin, Sv., zoals in
deze zaak toepasselijk, naar luid waarvan
de burgerlijke partij geen memorie kan
indienen dan door tussenkomst van advocaat bij het Hof van Cassatie, in strijd is
met de artt. 10 en 11 Gw., moet het Hof
van Cassatie hieromtrent een prejudiciele
vraag stellen aan het Arbitragehof. (Art.
26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1378
16 december 1997

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING
VAN DE TITEL)
1. - Orde van Architecten - Tuchtzaak - Bureau van de raad van de Orde
- Samenstelling - Leden van de nationale raad - Onderzoek - Verwijzing Regelmatigheid.
De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de raden van de Orde van Architecten die, samen met een rechtskundig
bijzitter, het bureau vormen, verliezen het
recht niet in hun hoedanigheid van lid
van het bureau hun wettelijke opdracht te
vervullen en mede te beraadslagen op de
vergadering van het bureau doordat zij
gekozen zijn als lid of plaatsvervangend
lid van de nationale raad, waarvan ieder
lid het recht heeft met raadgevende stem
de vergaderingen van het bureau bij te
wonen. (Art. 14, eerste lid, Architectenwet.)
30 mei 1997
599
2. - Orde van Architecten
Tuchtzaak - Bureau van de raad van de Orde
- Samenstelling - Leden van de nationale raad - Opdracht - Raadgevende
stem.
Het onderzoek en de verwijzing naar de
provinciale raad van de Orde van Architecten door het bureau zijn niet onregelmatig door het enkele feit dat leden van
het bureau die daarover hebben medebeslist tevens gekozen waren voor de nationale raad, wanneer niet vastgesteld is dat
de betrokkenen in deze dubbele hoedanigheid zouden zijn opgetreden. (Art. 14, eerste lid, Architectenwet.)
30 mei 1997
599

3. - Beroepsplichten- Aansprakelijkheid - Opdrachtgever - Werken - Uitvoering - Controle - Raadgevende opdracht -Aannemer- Keuze- Waarborgen - Registratie - Niet geregistreerde
aannemer.
De architect, die verplicht is de opdrachtgever advies te geven en bijstand te verlenen, moet hem deswege inlichten over
de reglementering inzake registratie van
aannemers en de mogelijke gevolgen daarvan, en moet de registratie van de aannemer bij het sluiten van en tijdens de
overeenkomst nagaan. (Art. 4, eerste lid,
wet 20 feb. 1939; art. 22 reglement van
beroepsplichten, vastgesteld door de nationale raad van de Orde der Architecten en
goedgekeurd bij K.B. 18 april 1985.)
625
9 juni 1997
4. - Orde van Architecten- Raad van
beroep - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking - Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een zaak
aan een tuchtraad van beroep van de
Orde van Architecten is ontvankelijk. (Art.
648 Ger.W.; art. 27 Architectenwet.)
20juni 1997
688
5. - Orde van Architecten- Raad van
beroep - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift tot onttrekking - Rechtspleging.
Wanneer het Hof, waarbij een vordering
aanhangig is tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een zaak aan een
raad van beroep van de Orde van Architecten, de vordering niet terstond aanneemt of afwijst, beveelt het de mededeling
aan de leden van de raad van beroep tegen
wie onttrekking wordt gevorderd, en aan
de nationale raad van de Orde van Architecten, en bepaalt het de datum waarop
verslag zal worden gedaan door een van
de raadsheren die in het arrest wordt
aangewezen. (Artt. 648 en 656 Ger.W.;
artt. 32 en 33 Architectenwet.)
20juni 1997
688
6. - Tucht - Straffen - Schrapping
- Schorsing - Raad van de Orde van
Architecten - Raad van beroep - Vereiste
meerderheid.
De tuchtstraffen schorsing en schrapping kunnen ten laste van,,een lid van ~e
Orde van Architecten slechts worden mtgesproken met tweederdemeerderheid van
de aanwezige leden van de raad van de
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Orde of van de raad van beroep. (Art. 21,
§ 1, tweede lid, Architectenwet.)
1103
7 november 1997

7. - Orde van Architecten - Tuchtzaken - Bevoegdheid - Organen van de
Or de.
De uitoefening ten gronde van het tuchtrecht jegens de architecten die zijn ingeschreven op de tabel van de Orde, is
uitsluitend toevertrouwd aan de wettelijke organen van de Orde van Architecten; de voorzitter van de Raad voor de
Mededinging heeft geen rechtsmacht om
aan die organen enig verbod op te leggen
de hun wettelijk toevertrouwde opdracht
uit te oefenen ofte bepalen op welke wijze
zij uitspraak moeten doen. (Artt. 20 en 31
Architectenwet, 35 wet 5 aug. 1935.)
27 november 1997
1233
8. - Orde van Architecten - Tuchtzaken - Nationale raad - Opdracht Raden van beroep - Organisatie - Werking- Leden- Vergoedingen- Vaststelling - Wettelijke grondslag.
Aan de nationale raad van de Orde van
Architecten is de opdracht toevertrouwd
alle maatregelen te treffen die nodig zijn
voor de verwezenlijking van het doel van
de Orde; dit houdt de vaststelling van het
vergoedingsstelsel in met het oog op de
materiele organisatie van de werking van
de raden van de Orde en van de raden van
beroep. (Art. 38, 7o, Architectenwet.)
18 december 1997
1406
9. - Orde van Architecten - Tuchtzaken - Raad van beroep - Werking Leden - Vergoedingen - Vaststelling Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging. (art. 648, 2°, Ger.W.);
hieraan staat niet in de weg dat de nationale raad ook als orgaan van de Orde in
het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,
38, 7°, Architectenwet.)
1406
18 december 1997

10. - Orde van Architecten - Tuchtzaken- Nationale raad- OpdrachtRaden van beroep - Organisatie - Werking- Leden- Vergoedingen - Vaststelling - Wettelijke grondslag.
Aan de nationale raad van de Orde van
Architecten is de opdracht toevertrouwd
alle maatregelen te treffen die nodig
zijn voor de verwezenlijking van het doel
van de Orde; dit houdt de vaststelling van
het vergoedingsstelsel in met het oog op
de materiele organisatie van de werking
van de raden van de Orde en van de
raden van beroep. (Art. 38, 7o, Architectenwet.)
18 december 1997
1407

11. - Orde van Architecten - Tuchtzaken - Raad van beroep - Werking Leden - Vergoedingen - Vaststelling Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid- Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingesteldetuchtvervolging. (art. 648,2°, Ger.W.);
hieraan staat niet in de weg dat de nationale raad ook als orgaan van de Orde in
het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,
38, 7°, Architectenwet.)
1407
18 december 1997
12. - Orde van Architecten - Tuchtzaken - Raad van beroep - Werking Leden - Vergoedingen - Vaststelling Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid- Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, hebben niet tot gevolg

-29dat de raad van beroep hierdoor zijn wettelijk vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid verliest. (Artt. 6.1 E.V.R.M. en
38, 7°, Architectenwet.)
1407
18 december 1997

AUTEURSRECHT
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen- Personenbelasting- Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Voordelen Beroepswerkzaamheid - Uitoefening Loontrekkend muzikant - Inkomsten uit
auteursrecht.
De inkomsten uit een auteursrecht, die
volgens de niet bekritiseerde considerans
van de feitenrechter voordelen vertegenwoordigen die behaald zijn uit hoofde of
ter gelegenheid van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid van loontrekkend
muzikant in het orkest dat die belastingplichtige heeft aangeworven, worden belast
als bezoldigingen van werknemers op wie
de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten toepasselijk is. (Artt. 20, 2°, a, en 26,
eerste en tweede lid, 2°, W.I.B. (1964);
artt. 23, § 1, 4°, 30, P, en 31, eerste en
tweede lid, 2°, W.I.B. (1992).)
817
15 september 1997

B
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
1. - Bekendmaking van het veroordelend arrest of vonnis - Aard De bekendmaking van het veroordelend
arrest ofvonnis wegens bankbreukis geen
strafmaar een bij de wet ingestelde informatiemaatregel in het belang van de koophandel. (Artt. 573 tot 578 en 583 W.Kh.)
28 mei 1997
580
2. - Strafvordering - Staat van faillissement - Bevoegdheid van het strafgerecht.
De strafrechter is bevoegd de staat van
faillissement, bestanddeel van het misdrijf bankbreuk, vast te stellen. (Art. 489
Sw.; art. 437 Faillissementswet.)
30 september 1997
869
3. - Strafzaken - Staat van faillissement - Werkelijk krediet - Beoordeling.
Bij de vaststelling van de staat van
faillissement, bestanddeel van het misdrijfbankbreuk, kan de strafrechter bij de
beoordeling van het werkelijk krediet slechts
rekening houden met het werkelijk kre-

diet dat de schuldenaar geniet en niet met
het krediet dat hij verkrijgt door het gebruik
van kunstmatige, ongeoorloofde ofbedrieglijke middelen. (Art. 489 Sw.; art. 437
Faillisementswet.)
30 september 1997
869
4. - Bedrieglijke bankbreuk- Verduistering van activa- Overdracht van bepaalde
activa zonder tegenwaarde.
Het arrest verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat de beklaagde zich schuldig
heeft gemaakt aan verduisteringvan activa,
wat het bestanddeel is van een bedrieglijke bankbreuk, wanneer het vaststelt
dat die beklaagde de handelszaak en aile
werktuigen van een onderneming in eigenaardige omstandigheden, zonder mededinging en tegen uitzonderlijk gunstige voorwaarden, gelet op onder meer de prijsvermindering en de lange betaaltermijnen
die hij zonder tegenwaarde heeft toegekend, ten nadele van de gezamenlijke
schuldeisers heeft overgedragen. (Art. 489
Sw.)
19 november 1997
1177
5. - Bedrieglijke bankbreuk - Bestanddelen - Bedrieglijk opzet - Begrip.
De rechter kan het bestaan van het
bedrieglijk opzet, dat vereist is voor het
misdrijf bedrieglijke bankbreuk, afieiden
uit gegevens waaruit blijkt dat de verduistering van de activa van een onderneming
ten nadele van de gezamenlijke schuldeisers is gepleegd met het opzet om iemand
anders een onrechtmatig voordeel te bezorgen. (Art. 489 Sw.)
19 november 1997
1177

BEDRIJFSREVISOR
1. - Deskundigenonderzoek - Opdracht- Grenzen - Bijstand aan notaris
- Boedelbeschrijving.
De opdracht aan een bedrijfsrevisor gegeven de notaris bij te staan bij het opmaken
van een boedelbeschrijving is voldoende
bepaald en binnen de wettelijke grenzen.
(Artt. 962 en 973 Ger.W.)
31 januari 1997
147
2. - Tucht- Raad van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren - Verslag aan de
tuchtcommissie - Aard.
De opdracht van de raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren om een verslag
over te maken aan de tuchtcommissie bij
wie het aan een bedrijfsrevisor ten laste
gelegde feiten aanhangig heeft gemaakt,
is vergelijkbaar met die van een onderzoeksgerecht. (Art. 20, § 2, wet 22 juli 1953.)
1028
24 oktober 1997

-303. - Tucht - Onderzoek - Verslag
van de Raad van het Instituut der Bedrijfsrevisoren aan de tuchtcommissie - Grief
betreffende de onpartijdigheid van een lid
van de raad - Gevolgen.
Wanneer een lid van de raad van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren een gebrek
aan onpartijdigheid wordt verweten, leidt
zulks niet tot nietigheid van de beslissing
van de tuchtcommissie die uitspraak doet
op verslag van die raad, wanneer dat
gebrek die beslissing niet heeft bei:nvloed
en het geen aanleiding geeft tot twijfel
over de geschiktheid van de tuchtcommissies in eerste aanleg en hager beroep
van het Instituut om de zaak op een
eerlijke wijze te behandelen. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 20, § 2, wet 22 juli 1953.)
24 oktober 1997
1028

BE LASTING
Eenzelfde feit - Eenzelfde belastingplichtige - Belastingheffing - Verschillende overheden.
Ret is in de regel niet verboden dat
eenzelfde belastingplichtige voor eenzelfde feit door verschillende overheden
wordt belast.
16 oktober 1997
992

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)
Verkeersbelasting op motorrijtuigen Ingeschreven voertuig - Openbare weg Ingebruikstelling- Vermoeden- Onweerlegbaar vermoeden.
Zolang een motorrijtuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer is
of moet ingeschreven zijn, bestaat het
onweerlegbaar vermoeden dat het op de
openbare weg in gebruik is genomen. (Artt.
3 en 36ter, § 1, W.I.G.B.)
21 november 1997
1188

BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
1. - Paardenwedrennen - Wedrennen in het buitenland - Toegelaten weddenschappen - Beperkingen.
De enige toegelaten weddenschappen
op paardenwedrennen die in het buitenland plaatsvinden, zijn die waarvan de
winsten worden bepaald volgens een conventionele notering waarnaar de partijen
verwijzen en waarvan de aanneming voorbehouden is aan de exploitanten van wedrenagentschappen, d.w.z. weddenschappen waarbij de wedders tegen het agentschap spe-

len, met uitsluiting van onderlinge weddenschappen. (Art. 66, § 2, 3°, W.I.G.B.)
3 oktober 1997
905
2. - Paardenwedrennen - Onderlinge weddenschappen - Begrip.
Onderlinge weddenschappen zijn weddenschappen waarvan de in Belgie en in
Frankrijk ingezamelde inzetten verenigd
worden en door een enkele instantie worden verdeeld; in Belgie zijn die niet toegelaten wanneer ze betrekking hebben op
wedrennen in het buitenland. (Art. 66,
§ 2, 3°, W.I.G.B.)
3 oktober 1997
905

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE
1. - Fiscale misdrijven - Instellen van
de strafvervolging - Geen voorafgaande
klacht of aangifte- Ontvankelijkheid van
de strafvervolging.
De feitenrechter die op grond van de
door hem gegeven uitlegging van de aangifte oordeelt dat de procureur des Konings
wegens fiscale misdrijven een vervolging
heeft ingesteld zonder voorafgaande klacht
of aangifte van een bevoegd en daartoe
behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar,
beslist wettig dat die strafvervolging niet
ontvankelijk is. (Artt. 350, § 3, W.I.B.,
thans 461, eerste lid, W.I.B. 1992; 73, § 3,
W.B.T.W.)
28 januari 1997
114
2. - Fiscaal misdrijf- Aangifte door
fiscale ambtenaar- Procureur des Konings
- Instellen van vervolgingen- Ontvankelijkheid - Aangegeven feiten - Beoordeling.
Wanneer de procureur des Konings wegens
fiscale misdrijven strafrechtelijke vervolging instelt, wordt de vraag of hij met die
feiten bekend is geraakt door een klacht of
aangifte van behoorlijk gemachtigde fiscale ambtenaren mede beoordeeld aan de
hand van de bij de aangifte gevoegde
stukken. (Artt. 29 Sv., 350, § 3, W.I.B.,
thans 461, eerste lid, W.I.B. 1992, 74, § 3,
W.B.T.W.)
28 januari 1997
119
3. - Fiscaal misdrijf - Strafvervolging - Bij een andere gerechtelijke overheid aanhangig geschil - Uitstel van de
uitspraak.
Wanneer de beklaagde de strafrechter
heeft gewezen op het verband tussen de
bij hem aanhangige strafzaak en een andere
zaak, maar zonder te concluderen tot uitstel van de uitspraak bij toepassing van
art. 74, § 4, W.B.T.W., schendt de rechter

-31deze wetsbepaling niet wanneer hij de
uitspraak over de tenlastelegging niet uitstelt totdat aan die andere zaak een einde
is gemaakt bij een in kracht van gewijsde
gegane beslissing.
119
28 januari 1997
4. - Fiscale valsheid - Aangifte door
de gemachtigde directeur - Vermelding
door de rechter.
Geen wetsbepaling verplicht de rechter
het vervullen van de vereiste van aangifte
van fiscale valsheid door de daartoe behoorlijk gemachtigde directeur van de Administratie van de bijzondere belastingsinspectie bij het Ministerie van Financien aan de procureur des Konings tot
uitoefening van de strafvordering uitdrukkelijk te vermelden. (Art. 74, § 3, B.T.W.Wetboek, zoals van toepassing voor de
wetswijziging van 28 dec. 1992.)
158
4 februari 1997
5. - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Advies van de beuoegde
gewestelijke directeur - Vervolgingen Begrip.
De procureur des Konings kan slechts
een vervolging instellen wegens fiscale
misdrijven inzake B.T.W. welke hem niet
werden bekendgemaakt ingevolge een klacht
of een aangifte gedaan door daartoe behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen van het Ministerie van Financien,
voor zover hij voorafgaandelijk het advies
van de bevoegde gewestelijke directeur
van de belasting over de toegevoegde waarde,
registratie en domeinen heeft gevraagd;
door het woord "vervolging" wordt slechts
bedoeld het aanhangig maken van de strafzaak bij de strafrechter, wat gebeurt hetzij door het vorderen van een gerechtelijk
onderzoek, hetzij door het doen betekenen
van een rechtstreekse dagvaarding om te
verschijnen voor de strafrechter, hetzij,
sinds de invoering van art. 216quater Sv.,
door een oproeping bij proces-verbaal. (Art.
74, § 3, W.B.T.W., zoals van toepassing
v66r 1 maart 1993.)
11 maart 1997
339
6. - Vernield voertuig - Omvang van
de schade - Vervangingswaarde - Benadeelde niet BTW-plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield en de benadeelde geen BTWplichtige 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 BTW op de aankoopprijs

van een gelijkaardige zaak, te dezen een
voertuig; hierbij is onverschillig de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge zijn
vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt
voor de vervanging van de vernielde auto,
ze gebruikt voor de vervanging ervan door
een nieuwe auto of door een occasieauto
waarvoor bij de aankoop geen BTW of
slechts een BTW over het verschil tussen
de verkoopprijs en de inkoopprijs van de
garagist verschuldigd is. (Artt. 2 en 26
W.B.T.W. en artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 mei 1997
544
7. - Vernield uoertuig - Omvang van
de schade - Benadeelde niet BTWplichtig - Veruangingswaarde - Toepasselijk BTW-tarief
De door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet in beginsel begroot
worden naar het tijdstip dat dit van het
effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk
benadert. Hieruit volgt dat wanneer een
voertuig in een ongeval is vernield en de
benadeelde, die geen BTW-plichtige is,
recht he eft op een schadevergoeding welke
de BTW op de aankoopprij van een gelijkaardige zaak, te dezen een voertuig, omvat,
voormelde BTW berekend moet worden
aan het tarief dat van toepassing is op het
ogenblik van de uitspraak. (Art. 1, eerste
lid, 3°, K.B. nr. 20 van 20 juli 1970.)
544
13 mei 1997
8. - Vordering- Faillissement- Aangifte - Stuiting - Schorsing.
De verjaring van de vordering tot voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wordt gestuit door de aangifte
ervan in het faillissement van de schuldenaar en wordt geschorst zolang het faillissement niet gesloten is. (Artt. 2244 en
2251 B.W., 452 Faillissementswet en 81
en 83 W.B.T.W.)
13 november 1997
1125
9. - Aftrekregeling
Beroepswerkzaamheid - Handeling waarvoor aanspraak op aftrek bestaat- Belasting geheven
van geleverde goederen en uerleende diensten - Aftrek - Voorwaarde.
Wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid
oak andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor aanspraak op aftrek
bestaat, mag in beginsel aileen in aftrek
worden gebracht de belasting over de toegevoegde waarde geheven van de aan de
betrokkene geleverde goederen en verleende diensten, voor zover hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten
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van handelingen onderworpen aan de belasting. (Artt. 45 en 46, § 1, W.B.T.W., zoals
het van toepassing was v66r de wet van 28
dec. 1992.)
.
27 november 1997
1231
10. - Fiscaal ambtenaar- Handelingen - Ontdekking van belastingfraude Aangifteverplichting.
Het behoort tot de werkzaamheden van
een fiscaal ambtenaar een door hem wel of
niet toevallig ontdekte belastingfraude,
ook deze die niet binnen zijn toegewezen
gebied werd gepleegd, aan zijn administratie bekend te maken en ze eventueel aan
de procureur des Konings aan te geven, na
de daartoe vereiste machtiging te hebben
gevraagd en bekomen.
1307
9 december 1997
11. - Fiscaal ambtenaar- Belastingfraude - Ontdekking - Geen bepaalde
controle of onderzoek - Aangifte aan de
procureur des Konings.
Een fiscaal ambtenaar kan de inlichtingen, stukken, processen-verbaal of akten
die hij in verband met een belastingfraude
ontdekt of bekomt, met de vereiste machtiging, aan de procureur des Konings toesturen, zelfs al heeft hij deze niet ontdekt
of bekomen tijdens een bepaalde controle
of onderzoek. (Artt. 93bis, tweede lid, en
93quaterdecies, W.B.T.W., en art. 29, eerste en tweede lid, Sv.)
9 december 1997
1307

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN

PREJUDICIELE GESCHILLEN
Prejudiciele geschillen - Voor Belgie,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel - Vraag om uitleggingBij het Hofvan Cassatie aanhangige zaak
- Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van
een voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1
Verdrag Benelux-Gerechtshofvoor het Hof
van Cassatie is opgeworpen, moet het Hof,
in de regel, die vraag aan het BeneluxGerechtshof voorleggen. (Art. 6 Verdrag
Benelux-Gerechtshof.)
796
9 september 1997

BEROEPSGEHEIM
1. - Geheimhouding van het onderzoek - Voeging van een ander dossier.

Aileen uit de omstandigheid dat het
openbaar ministerie bij een rechtspleging
voor het hof van assisen een dossier heeft
gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter
kennis gebrachte feiten, kan geen scherrding worden afgeleid van het geheim van
het onderzoek. (Art. 458 Sw.)
14 mei 1997
549
2. - Advocaat- Briefwisseling tussen
advocaat en client - Overlegging voor het
gerecht - Schending van het beroepsgeheim - Grenzen.
Art. 458 Sw. staat er niet aan in de weg
dat de client, persoon die door voornoemd
artikel wordt beschermd, de met zijn raadsman gewisselde brieven met het oog op
zijn verdediging overlegt. (Art. 458 Sw.)
12 november 1997
1115

BEROEPSZIEKTE
1. - Overheidssector- Blijvende invaliditeit - Vergoeding - Criterium.
Bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van een beroepsziekte en die krachtens de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel recht geeft op
een rente, houdt de geneeskundige dienst
o.m. rekening met de vermindering van de
waarde van de getroffene op de algemene
arbeidsmarkt. (Art. 3, eerste lid, 1o, B,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel;
artt. 10 en 11 K.B. 5 jan. 1971.)
354
17 maart 1997
2. - Overheidssector- Blijvende invaliditeit - Vaststelling - Geneeskundige
dienst - Draagwijdte - Overheid.
De geneeskundige dienst maakt zijn
met redenen omklede beslissing omtrent
de vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit die het gevolg is van
een beroepsziekte bekend aan de overheid; de overheid is gebonden door die
beslissing welke ertoe strekt de omvang
van haar verplichtingen vast te stellen.
(Art. 3, eerste lid, 1o, b, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 10 en 11
K.B. 5 jan. 1971.)
354
17 maart 1997
3. - Schade - Schadeloosstelling Arbeidsongeschiktheid - Gedekte schade
- Draagwijdte.
De schadeloosstelling voor beroepsziekten die wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, heeft betrekking op een vermindering van het vermogen tot verdienen; zij
dekt evenwel niet noodzakelijk het verlies
van hetzelfde gedeelte van dit vermogen
als wat door de verzekeringsprestaties
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wordt vergoed. (Art. 31 Beroepsziektenwet; art. 70, § 2, Z.I.V.-wet.)
8 september 1997
787

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNE RING
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Rechtspleging
Allerlei
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
ALLERLEI

INTERNE RING
1. - Internering- Deskundigenonderzoek- College van deskundigen- Samenstelling- Objectiviteit- Art. 6.1 E. VR.M.
-Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige
behandeling.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die haar beslissing tot internering van een
verdachte steunt op een verslag van een
door haar aangesteld college van deskundigen, met als opdracht een verder geestesonderzoek van de verdachte, miskent diens
recht op een eerlijke, onafhankelijke en
onpartijdige behandeling van zijn zaak
niet doordat de door de onderzoeksrechter
aangestelde deskundige, met als opdracht
de geestestoestand van de verdachte te
onderzoeken, deel uitmaakte van dit college, daar deze omstandigheid niet tot
gevolg had dat dit college dit onderzoek
niet objectiefkon uitvoeren. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
11 februari 1997
207

2. - Internering- Onderscheiden misdrijven- Cassatiemiddel betreffende sommige misdrijven - Wettelijk verantwoorde
maatregel.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van bepaalde misdrijven, wanneer
de internering naar recht verantwoord is
wegens de overige bewezen verklaarde
misdrijven. (Artt. 411 en 414 Sv.)
280
25 februari 1997
3. - Internering - Veroordeelde gei'nterneerd bij beslissing van de minister van
Justitie- Beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij- Gunstig advies over de opheffing van de internering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.

Niet vatbaar voor cassatieberoep is de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die vaststelt
dat de geestestoestand van de veroordeelde, v66r het verstrijken van de straftijd, voldoende is verbeterd zodat zijn internering niet meer nodig is. (Art. 21 Wet
Bescherming Maatschappij .)
19 maart 1997
384

COMMISSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ
RECHTSPLEGING

4. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij- Rechtspleging- Door
de commissieleden niet ondertekende beslissing - Nietige beslissing - Vereiste.
Nietig is de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij,
wanneer zij enkel door de secretaris van
de commissie is ondertekend maar niet
door de commissieleden, door wie zij is
gewezen, en niet is vastgesteld dat de
leden in de onmogelijkheid verkeerden
zulks te doen. (Artt. 12, 16 en 31 Wet
Bescherming Maatschappij, en artt. 782
en 786 Ger.W.)
7 mei 1997
530
5. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - Verzoeken tot internering of invrijheidstelling
- Uitspraak - Bijstand van een advocaat.
De bij art. 28 van de Wet Bescherming
Maatschappij voorgeschreven bijstand van
de betrokkene door een advocaat heeft
slechts betrekking op de behandeling zelf
van de verzoeken tot internering ofinvrijheidstelling door de commissie tot bescherming van de maatschappij, maar niet op
de uitspraken hierover. (Art. 28 Wet Bescherming Maatschappij.)
9 september 1997
797
6. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Rechtspleging - Verzoeken tot internering of invrijheidstelling
- Uitspraak -Aanwezigheid van de betrokkene of diens raadsman of van het openbaar ministerie.
Bij de uitspraak van een beslissing van
de commissie tot bescherming van de maatschappij over verzoeken tot internering of
invrijheidstelling is noch de aanwezigheid
van de betrokkene of diens raadsman noch deze van het openbaar ministerie vereist. (Art. 28 Wet Bescherming Maatschappij.)
9 september 1997
797
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ALLERLEI

7. - Commissie tot bescherming van
de maatschappij - Allerlei - Cassatiemiddelen- Tegenstrijdigheid- Vroegere
beslissing.
Een tegenstrijdigheid tussen de motieven van een eerdere beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij met de bestreden beslissing van
dezelfde commissie levert geen schending
op van de wet en tast de wettigheid van
deze bestreden beslissing niet aan. (Artt.
16 en 18 Wet Sociaal Verweer; art. 149
Gee. Gw.)
16 september 1997
826

TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING
8. - Terbeschikkingstelling van de regering - Procedures betreffende eerder gepleegde misdrijven - Voeging bij het dossier.
Onwettig is de beslissing waarbij de
terbeschikkingstelling van de regering wordt
bevolen van een beklaagde die zich in
staat van herhaling bevindt, ingeval die
maatregel niet voorgeschreven is door de
wet, wanneer de procedures betreffende
de misdrijven die ten grondslag liggen
aan de her haling, niet bij het dossier van
de vervolging zijn gevoegd. (Art. 24 Wet
Becherming Maatschappij.)
5 augustus 1997
756

ALLERLEI
9. - Allerlei - Cassatieberoep - Vormen - Voorziening in cassatie bij brief
ingesteld - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep,
dat door een gei:nterneerde in een inrichting tot bescherming van de maatschappij
tegen een beslissing van een commissie
tot bescherming van de maatschappij is
gericht, wanneer de verklaring van voorziening niet is gedaan aan de bestuurder
van die inrichting of aan zijn gemachtigde. (Art. 1 wet 25 juli 1893.)
769
3 september 1997

BE SLAG
ALGEMEEN
BEWAREND BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

ALGEMEEN
1. -

Aard.

Algemeen -

Roerend beslag -

De regelluidens dewelke de overhandiging of de verdeling van gelden waarop
beslag is gelegd of die voortkomen van de
verkoop van in beslag genomen roerende
goederen niet kan geschieden dan overeenkomstig de bepalingen van art. 1627
GerW. betreffende de evenredige verdeling, geeft aan de collectieve aard van het
roerend beslag een concrete uitdrukking.
(Ger.W., art. 1390, zesde lid, en 1627.)
438
11 april 1997
2. - Algemeen - Evenredige verdeling- Draagwijdte - Toepassingsgebied.
De regelluidens dewelke de overhandiging of de verdeling van gelden waarop
beslag is gelegd of die voortkomen van de
verkoop van in beslag genomen roerende
goederen niet kan geschieden dan overeenkomstig de bepalingen van art. 1627
Ger.W. betreffende de evenredige verdeling, heeft een algemene draagwijdte en is
eveneens toepasselijk bij een uitvoerend
beslag onder derden. (Ger.W., art. 1390,
zesde lid, en 1627.)
438
11 april 1997
3. - Algemeen - Niet voor be slag vatbaar- Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud - Samenvoeging - Voorwaarde.
Om het voor beslag vatbare gedeelte
van een rustpensioen te bepalen, kan het
bedrag ervan niet worden samengevoegd
met het bedrag van een niet door de
rechter toegewezen uitkering tot levensonderhoud. (Art. 1410, § 1, Ger.W.)
19juni1997
668
4. - Algemeen - Grondslag van het
beslag - Nieuwe wet - Wijziging- Werking in de tijd.
De rechten van een beslagleggende schuldeiser m.b.t. de grondslag van het beslag,
zijn onherroepelijk vastgelegd op de dag
van het regelmatig uitgevoerde beslag.
(Vijfde deel, eerste titel, hfdst. V, inz. art.
1408, § 1, Ger.W.; art. 6 wet 14 jan. 1993.)
1099
7 november 1997

BEWAREND BESLAG
5. - Bewarend beslag-Bewarend beslag
onder derden - Derde-beslagene - Verklaring van derde-beslagene - 1bepassing sanctie- Onaantastbare beoordeling
door de beslagrechter.
De beslagrechter oordeelt in feite, en
derhalve op onaantastbare wijze, of de
sanctie bepaald in art. 1456 Ger.W. dient
te worden toegepast.
435
11 april 1997

-356. - Bewarend beslag ____:_ Voorwaarden
- Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering - Begrip - Gerechtelijke verdeling - Notariele staat van vereffening
- Geen homologatie - Gevolg.
De tijdens een gerechtelijke verdeling
bij notariele akte opgemaakte staat van
vereffening kan niet aan een bewarend
beslag ten grondslag liggen zolang hij niet
door de deelgenoten is aanvaard of door de
rechtbank gehomologeerd, nude erin opgenomen schuldvorderingen niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn. (Artt. 1223 en
1415 Ger.W.)
5 september 1997
783

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
7. - Gedwongen tenuitvoerlegging Uitvoerend beslag onder derden - Derdebeslagene - Afgifte - Verplichting Uitvoering - Voorwerp.
Nu de derde beslagene wiens schuld
vaststaande en eisbaar is, ertoe gehouden
is, overeenkomstig zijn verklaring, afgifte
te doen in handen van de gerechtsdeurwaarder, van het be drag van het beslag, is
de verplichting tot afgifte uitvoerbaar op
het voorwerp van de schuldvordering van
de schuldenaar op de derde beslagene.
(Artt. 1543, eerste lid, en 1627 Ger.W.)
11 april 1997
438
8. - Gedwongen tenuitvoerlegging Uitvoerend beslag onder derden - Voorwerp- Bankrekening- Saldo- Gerechtsdeurwaarder - Verplichtingen.
Wanneer een uitvoerend beslag onder
derden wordt gelegd op het saldo van een
bankrekeningvan de beslagene, is de gerechtsdeurwaarder ertoe verplicht zich te gedragen naar het bepaalde in art. 1627 Ger.W.
(Artt. 1543, eerste lid, en 1627 Ger.W.)
11 april 1997
438

BESTENDIGE DEPUTATIE
1. - Met eigenlijke rechtspraak belast
rechtscollege - Bevoegdheid- Gemeentebelastingen - Bezwaar.
De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een directe
gemeentebelasting aanhangig is gemaakt,
oefent eigenlijke rechtspraak uit en heeft,
in die hoedanigheid, het recht en de plicht
na te gaan of de besluiten of verordeningen die zij moet toepassen, met de wet
overeenstemmen. [Art. 159 Gw. (1994).]
10 april 1997
433
2. - Met eigenlijke rechtspraak belast
rechtscollege - Bevoegdheid- Gemeente-

belasting - Huisvuilophaling - Principe
- Bedrag - Bezwaar.
De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege uitspraak doet
over het bezwaar van een belastingplichtige
tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is bevoegd om kennis te nemen van
de grieven tegen het principe van een
belastingsverordening inzake de huisvuilophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting. [Art. 159 Gw.
(1994).]
10 april 1997
433
3. - Gemeentebelastingen - Bezwaar
- Motiveringsverplichting.
De bestendige deputatie die uitspraak
doet over een bezwaar tegen een heffing
door een gemeente, is geen bestuur waarop
de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringvan de bestuurshandelingen toepassing vindt. (Artt. 1 en
2 wet 29 juli 1991.)
20 november 1997
1184

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
EXPLOOT
GERECHTSBRIEF
IN HET BUITENLAND
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Keuze van woonplaats in Belgie - Betekening in het buitenland - Gevolg.
De betekening in het buitenland is ongedaan indien de partij op wier verzoek ze
verricht is, de in Belgie gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt,
kende. (Art. 40, vierde lid, Ger.W.)
9 januari 1997
52
2. - Algemeen - Keuze van woonplaats - Betekening aan de gekozen woonplaats - Aard van die regel.
Wanneer de partij op wier verzoek een
betekeningverricht wordt, de gekozen woonplaats kent van degene aan wie betekend
wordt, dient die partij het exploot op die
plaats te doen betekenen; het betreft hier
geen mogelijkheid maar een verplichting
die bovendien van openbare orde is. (Art.
40, vierde lid, Ger.W.)
9 januari 1997
52

36-

EXPLOOT
3. - Exploot - Gefailleerde geadresseerde.
Nietig is de betekening van een arrest
dat bij verstek tegen een gefailleerde vennootschap wordt uitgesproken, wanneer
zij niet aan de curator, maar aan de zetel
van de vennootschap betekend werd. (Artt.
444 en 452 W.Kh.)
8 januari 1gg7
41
4. - Exploot- Strafzaken- Cassatieberoep - Betekening van de voc:rzi~ning
- Vermeldingen - Onregelmat~ghe~d Verzuim - Belang - Ontvankelijkheid.
De grond van niet-ontvankeli~~eid van
de voorziening wegens een onJmste vermelding van de woonplaats van eiser in de
akte van betekening van de voorziening
kan niet aangenomen worden indien geen
belangenschade wordt aangevoerd. (Artt.
43, 2°, 861 en 862 Ger.W.)
21 januari 1gg7
g6

5. - Exploot- Strafzaken- Cassatieberoep - Betekening van de voorzie.ning
- Vermeldingen - Onregelmat~ghe~d Verzuim - Belang - Ontvankelijkheid.
De grond van niet-ontvankelijkhe_id van
de voorziening wegens ontstentems van
vermelding van de inschrijving van eiser
in het handelsregister in de akte van
betekening van de voorziening kan niet
aangenomen worden indien geen belangenschade wordt aangevoerd. (Artt. 43, 2o,
851 en 862 Ger.W.)
21 januari 1gg7
g6
6. - Exploot- Betekening van een akte
van voorziening in cassatie - Voorzienil?'g
van het openbaar ministerie - Vaststellmgen - Afschrift - Controle door het Hof
- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening van
het openbaar ministerie wanneer door de
gerechtsdeurwaarder de overhandi~g ~an
een kopie van de akte van voorZienmg
niet op authentieke wijze wordt vastgesteld en de overgelegde stukken niet toelaten na te gaan of een volledig afsohrift
van deze akte aan de verweerder werd
betekend. (Art. 418, eerste lid, Sv.)
158
4 februari 1gg7
7. - Exploot - Exceptie van nietigheid - Betekening aan de persoon - Op
de plaats die de wet bepaalt - Draagwijdte.
De miskenning van de bepalingen van
art. 43, 1° en 3°, Ger.W., krachtens welke
het exploot van betekening op straffe van
nietigheid moet vermelden de plaats van
de betekening en de naam, de voornaam

en de woonplaats van de geadresseerde,
valt niet onder de toepassing van art. 862,
§ 1, go, Ger.W., luidens welke de regel van
art. 861 Ger.W. niet geldt voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende
de vermelding dat de exploten en akten
van tenuitvoerlegging betekend zijn aan
de persoon of op de plaats die de wet
bepaalt. (Artt. 43, 1° en 3°, 862, § 1, go,
Ger.W.)
12 mei 1gg7
541
8. - Exploot - Betekening - Vermeldingen- Nietigheid- Plaats van betekening-Naam- Voornaam- Woonplaats
van geadresseerde - Draagwi,jdte.
De miskenning van de bepalingen van
art. 43, 1o en 3°, Ger.W., krachtens welke
het exploot van betekening op straffe van
nietigheid moet vermelden de plaats van
de betekening en de naam, de voornaam
en de woonplaats van de geadresseerde,
valt niet onder de toepassing van art. 862,
§ 1, go, Ger.W., luidens welke de regel van
art. 861 Ger.W. niet geldt voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende
de vermelding dat de exploten en akten
van tenuitvoerlegging betekend zijn aan
de persoon of op de plaats die de wet
bepaalt. (Artt. 43, 1o en 3°, 862, § 1, go,
Ger.W.)
12 mei 1gg7
541
9. - Exploot- Betekening aan de woonplaats van geadresseerde -. Onjuiste aanwijzing van adres en benammg- Onregelmatige betekening - Gevolg.
De miskenning van de bepalingen van
art. 43, 1° en 3°, Ger.W., krachtens welke
het exploot van betekening op straffe van
nietigheid moet vermelden de plaats van
de betekening en de naam, de voornaam
en de woonplaats van de geadresseerde,
valt niet onder de toepassing van art. 862,
§ 1, go, Ger.W., luidens welke de regel van
art. 861 Ger.W. niet geldt voor een verzuim of een onregelmatigheid betreffende
de vermelding dat de exploten en akten
van tenuitvoerlegging betekend zijn aan
de persoon of op de plaats die de wet
bepaalt. (Artt. 43, 1 o en 3°, 862, § 1, go,
Ger.W.)
12 mei 1gg7
541

GERECHTSBRIEF
10. - Gerechtsbrief- Rechterlijke beslissing- Kennisgeving- Datum - Toezending.
De kennisgeving van een vonnis of arrest
geschiedt op de datum van toezel!-ding van
die rechterlijke beslissing en met op de
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datum van de ontvangst er\ran; die regel
is toepasselijk op de kennisgevingen van
vonnissen en arresten bepaald bij de wet
van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. (Artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.; artt.
10 en 11 wet 19 maart 1991.)
359
17 maart 1997
11. - Gerechtsbrief- Rechterlijke beslissing- Kennisgeving- Datum - Toezending.
De kennisgeving van een vonnis of arrest
geschiedt op de datum van de toezending
ervan en niet op de datum van ontvangst.
(Artt. 32, 2°, en 792, tweede en derde lid,
Ger.W.)
17 maart 1997
371
12. - Gerechtsbrief - Voorziening in
cassatie - Termijn - Aanvang.
De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil tussen een verzekeringsinstelling en een zorgenverstrekker
tot terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor
geneeskundige verzorging neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving
van de bestreden beslissing bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van deze beslissing. (Artt. 704, eerste
lid, 792, tweede en derde lid, en 1073
Ger.W.)
30juni 1997
737

IN HET BUITENLAND
13. - In het buitenland - Europees
Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, art. 7 - Overmaken
van een verstekvonnis - Tbezending aan
de bestemmeling - Vaststelling.
Regelmatig is de in het buitenland gedane
betekening van een verstekvonnis, wanneer wordt vastgesteld dat de bestemmeling daarin opmerkingen heeft gemaakt
waaruit blijkt dat hij van de betekening
kennisgenomen heeft, ook al heeft hij geweigerd de inhoud ervan na te gaan. (Art. 7
Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
10 december 1997
134 7

ALLERLEI
• 14. - Allerlei - 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 Hofvan Cassatie
kan voorleggen in de vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken, neemt een
aanvang, wat de advocaat betreft, vanaf
de kennisgeving per aangetekende brief.
(Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid,
Ger.W.)
17 januari 1997
87

BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken- Cassatiegeding- Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van
een cassatieberoep - Verzoekschrift- Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
In de regel is een verzoekschrift dat een
naar aanleiding van een cassatieberoep
ingestelde valsheidsvordering bevat, ontvankelijk en de valsheidsvordering toegelaten wanneer het tijdens het cassatiegeding'
van valsheid betichte stuk niet van valsheid kon worden beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift betrekking heeft
op een wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en
het in het verzoekschrift gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht
van een authentieke akte aan te tasten.
9 september 1997
797

BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

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

Bevoegdheid
Geschil inzake bevoegdheid
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)
TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Raad voor de mededinging- Voorzitter- Restrictieve mededingingspraktijken - Schorsing- Beperking.
De bevoegdheid van de voorzitter van
de Raad voor de Mededinging om voorlopige maati'egelen te nemen, bestemd om
restrictieve mededingingspraktijken die het
voorwerp van een onderzoek uitmaken te
schorsen, is beperkt tot hetgeen strikt
vereist is om de doelstelling van de wet
van 5 augustus 1991 te bereiken en staat
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niet toe gelijk welke handeling van enige
rechterlijke of administratieve overheid te
verbieden om reden dat zij potentieel nadelig zou kunnen zijn voor de mededinging.
(Art. 35 wet 5 aug. 1991.)
1233
27 november 1997
2. - Algemeen - Raad voor de Mededinging - Voorzitter - Rechtsmacht Orde van Architecten - Tuchtorgaan.
De uitoefening ten grande van het tuchtrecht jegens de architecten <he zijn ingeschreven op de tabel van de Orde, is
uitsluitend toevertrouwd aan de wettelijke organen van de Orde van Architecten; de voorzitter van de Raad voor de
Mededinging heeft geen rechtsmacht om
aan die organen enig verbod.' op te leggen
de hun wettelijk toevertrouwde opdracht
uit te oefenen ofte bepalen op welke wijze
zij uitspraak moeten doen. (Artt. 20 en 31
Architectenwet, 35 wet 5 aug. 1935.)
1233
27 november 1997

BURGERLIJKE ZAKEN
AANLEG

3. - Burgerlijke zaken - Aanleg Bepaling- Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Verkiezingen - Beroep.
Voor de toepassing van art. 78, 6°, K.B.
12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk voorwerp van het geschil. (Art. 78,
6°, K.B. 12 aug. 1994; art. 616 Ger.W.)
(Impliciet.)
18
6 januari 1997
4. - Burgerlijke zaken - Aanleg
Bepaling- Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Verkiezingen - Beroep.
Voor de toepassing van art. 78, 6°, K.B.
12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk voorwerp van het geschil. (Art. 78,
6°, K.B. 12 aug. 1994; art. 616 Ger.W.)
(Impliciet.)
20
6 januari 1997
BEVOEGDHEID

Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
5. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Verkeersongeval -Schade Vergoeding.

De politierechtbank is bij uitsluiting
bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval. (Art. 601bis
Ger.W.)
27 februari 1997
290
6. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Geschil door de wet niet aan
de rechter onttrokken - Overeenkomst tot
arbitrage - Rechtsmacht van de rechter.
De beslissing van de rechter dat hij
ondanks het arbitragebeding rechtsmacht
heeft, wordt niet naar recht verantwoord
door de enkele reden dat het geschil betrekking heeft op een burgerlijk recht waarvan de wet de kennisneming niet aan zijn
rechtsmacht onttrekt. (Art. 1679, lid 1,
Ger.W.)
4 september 1997
775
7. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Vordering in rechte - Onderwerp - Rechtbanken - Beoordeling.
De volstrekte bevoegdheid wordt bepaald
naar het onderwerp van de vordering en
moet worden beoordeeld naar de vordering zoals zij door de eiser is voorgedragen. (Art. 9 Ger.W.)
13 oktober 1997
966
8. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Openbare orde - Rechtbanken - Ambtshalve onderzoek.
De rechter moet ambtshalve zijn bevoegdheid ratione materiae nagaan; de openbare orde wordt aangetast door de rechter
die uitspraak doet over een zaak die valgens de regels van de bevoegdheid ratione
materiae buiten zijn bevoegdheid valt. (Art.
556 Ger.W.)
13 oktober 1997
966
9. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid
- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)- Arbeidshoven en -rechtbanken
- Gemeente - Gemeentebestuur- LidFout- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Herstelplicht- Statutair beambte
- Schade - Vordering in rechte.
De arbeidshoven en -rechtbanken zijn
niet bevoegd om kennis te nemen van een
door een statutaire beambte van een gemeente
tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een fout
van een lid van het gemeentebestuur veroorzaakte schade te herstellen. (Artt. 9,
556, 578 tot 583, 607 en 643 Ger.W.)
13 oktober 1997
966

-3910. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele,
persoonlijke) - Vonnissen van de vrederechter - Partijen - Curator over het
faillissement - Koopman - Geschil Handelshuurovereenkomst - Overdracht
- Ontbinding - Schadevergoeding Appelrechter - Vaststelling.
Ret geschil tussen een curator over een
faillissement en een koopman omtrent,
enerzijds, de vordering van de curator om
de koopman te doen veroordelen tot schadevergoeding wegens fouten die laatstgenoemde zouhebben begaan tijdens onderhandelingen over de overdracht van een handelshuurovereenkomst, anderzijds, de tegenvordering van die koopman die ertoe strekt
de huurovereenkomst ten nadele van de
curator qualitate qua ontbonden te verldaren, behoort tot de bevoegdheid van de
rechtbank van eerste aanleg als appelrechter. (Art. 577 Ger.W.)
7 november 1997
1097
SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)

11. - Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Mindervalidenwet- IntegratietegemoetkomingMinisteriele beslissing- Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Beperking.
Ret arbeidsgerecht dat kennis neemt
van het beroep tegen de beslissing van de
minister ten aanzien van rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoetkomingen kan aileen oordelen of de minister
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming
heeft beslist en kan derhalve geen kennis
nemen van aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die aan het
bestuur niet zijn voorgelegd. (Art. 19 Mindervalidenwet Tegemoetkomingen; art. 582,
1°, Ger.W.)
24 maart 1997
391
12. - Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Collectieve
arbeidsovereenkomst - Paritair Comite
voor verzekeringswezen- lndividueel geschil
- Uitoefening van recht door werknemer
- Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid.
De arbeidsrechtbank die kennisneemt
zowel van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten als van de individuele geschillen betreffende de toepassingvan de collectieve
arbeidsovereenkomsten is bevoegd om op
vordering van de werknemer die ontslagen wordt om dringende reden na te gaan
of hij al dan niet recht heeft op de forfaitaire beschermingsvergoeding bepaald
bij art. 15 van de C.A.O. van 9 nov. 1987,

gesloten in het Paritair Comite voor het
verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking en of de in artt. 4 en
5 van deze C.A.O. bepaalde procedures
zijn vervuld. (Art. 578, 1° en 3°, Ger.W.;
artt. 4 en 5 C.A.O. 9 nov. 1987, algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 30 maart
1988; art. 15 na de wijziging ervan bij art.
6 C.A.O. van 31 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij K.B. 5 okt. 1989.)
30juni 1997
726
13. - Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele,
persoonlijke)-Arbeidshoven en -rechtbanken
- Gemeente- Gemeentebestuur- LidFout- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Herstelplicht- Statutair beambte
-Schade - Vordering in rechte.
De arbeidshoven en -rechtbanken zijn
niet bevoegd om kennis te nemen van een
door een statutaire beambte van een gemeente
tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een fout
van een lid van het gemeentebestuur veroorzaakte schade te herstellen. (Artt. 9,
556, 578 tot 583, 607 en 643 Ger.W.)
13 oktober 1997
966
14. - Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Vlaamse Gemeenschap - Hogescholen - Gesubsidieerde vrije hogeschool - Onderwijzend
personeel - Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Geschillen.
Als een dienstbetrekking ontstaat ingevolge een arbeidsovereenkomst gesloten
tussen een door de Vlaamse Gemeenschap
gesubsidieerde vrije hogeschool, privaatrechtelijke instelling, en een onderwijzend personeelslid, zijn in beginsel de
arbeidsgerechten en niet de Raad van
State, afdeling administratie, bevoegd om
kennis te nemen van de geschillen in
verband met die arbeidsovereenkomst.
(Artt. 144 en 145 Gw. 1994 en 478, P,
Ger.W.)
18 december 1997
1400

STRAFZAKEN
BEVOEGDHEID

15. - Strafzaken-Bevoegdheid-Ratione materiae- Openbare orde- Gevolg
- Beklaagde - Rechtspleging.
Doordat de bevoegdheid "ratione materiae"
van de strafrechter van openbare orde is,
staat het de beklaagde niet te kiezen of
zijn handelen door beroepsmagistraten of
door gezworenen zal worden beoordeeld.
156
4 februari 1997

-4016. - Strafzaken-Bevoegdheid- Verzet- Regelmatige betekening aan het O.M.
-Incident omtrent de dagstelling- Gevolgen.
Door de regelmatige betekening van het
verzet aan het openbaar ministerie is het
verzet aanhangig bij de correctionele rechtbank, die gehouden is over de ontvankelijkheid en in voorkomend geval over de
gegrondheid ervan te beslissen; het incident omtrent de dagstelling van de zaak
op een dag waarop, volgens het bijzonder
reglement van de rechtbank, een andere
kamer van de correctionele rechtbank dan
deze die bij verstek uitspraak deed, zitting houdt, heeft geen betrekking op de
bevoegdheid.
755
29 juli 1997
17. - Strafzaken- Bevoegdheid- Belgische rechter - Militair Strafwetboek,
artikel57bis, § 1-Abgabeordnung, paragraaf 370 - Douane-aangelegenheid Begrip.
De Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering tegen
een Belgisch militair op grond van paragraaf 370 van de Abgabeordnung, nu deze
bepaling, inzoverre deze het intercommunautair verkeer van goederen en
het innen van de ter zake van vervoer
verschuldigde belasting en het onderzoek
van de toepassing ervan betreft, een douaneaangelegenheid is in de zin van artikel
57bis, § 1, Militair Strafwetboek. (Art.
57bis, § 1, Militair Strafwetboek.)
1041
28 oktober 1997
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID

18. - Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Begrip.
Een geschil inzake bevoegdheid in de
zin van art. 416 Sv. bestaat, wanneer
wordt aangevoerd dat een rechter zich de
bevoegdheid van een ander rechtscollege
heeft toegeeigend, waardoor een geschil
over rechtsmacht kan ontstaan dat aileen
door regeling van rechtsgebied kan worden beeindigd.
638
11 juni 1997
19. - Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid- Onderzoeksgerechten- Begrip.
Geen geschil inzake bevoegdheid in de
zin van art. 416, tweede lid, Sv. is de
bewering, voor de onderzoeksgerechten,
dat de vervolgingen niet ontvankelijk waren,
daar het dossier onvolledig was en de
procedure ernstige onregelmatigheden vertoonde.
11 juni 1997
638

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)

20. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Definitieve
vergoeding - Rechtsmacht van de strafrechter volledig uitgeoefend - Gevolg.
De strafrechter die over de gehele vordering van de burgerlijke partij uitspraak
doet, heeft zijn rechtsmacht met betrekking tot de rechtsvordering van voornoemde partij volledig uitgeput en kan,
bijgevolg, zijn beslissing over het overige
van die vordering, over de interest en over
de kosten niet aanhouden. (Artt. 3 en 4
V.T.Sv.)
26 november 1997
1223

TUCHTZAKEN
21. - Tuchtzaken- Staatsraad- Vervolging- Voorlopige schorsing- Bevoegdheid- Hof van Cassatie.
Wanneer een staatsraad wegens misdaad of wanbedrijf vervolgd wordt, is het
Hof van Cassatie bevoegd om hem het
bevel te geven zich tijdens de vervolging
van iedere dienstuitoefening te onthouden. (Art. 406 Ger.W.)
5 februari 1997
168
22. - Tuchtzaken -Architect - Orde
van Architecten - Organen.
De uitoefening ten gronde van het tuchtrecht jegens de architecten die zijn ingeschreven op de tabel van de Orde, is
uitsluitend toevertrouwd aan de wettelijke organen van de Orde van Architecten; de voorzitter van de Raad voor de
Mededinging heeft geen rechtsmacht om
aan die organen enig verbod op te leggen
de hun wettelijk toevertrouwde opdracht
uit te oefenen of te bepalen op welke wijze
zij uitspraak moeten doen. (Artt. 20 en 31
Architectenwet, 35 wet 5 aug. 1935.)
27 november 1997
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BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN

Bewijslast. Beoordelingsbevoegdheid
Geschriften
Wettelijke bewijswaarde
Bewijskracht
Getuigen
Vermoedens
Bekentenis
Bewijsvoering
STRAFZAKEN

Algemeen
Bewijslast. Beoordelingsbevoegdheid

41Geschriften
Wettelijke bewijswaarde
Bewijskracht
Vermoedens
Bewijsvoering
BELASTINGZAKEN

Geschriften
Wettelijke bewijswaarde
Bekentenis
TUCHTZAKEN

Getuigen

BURGERLIJKE ZAKEN
BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID

1. - Burgerlijke zaken - Bewijslast.
Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Samenwonende - Gezinsbijslag - Werknemers
- Kinderbijslag- Rechthebbende- Wees
- Bedrag - Bedrag van de gewone bijslag - Vader - Maeder - Overlevende
ouder- Huishouden- Vermoeden.
Kinderbijslag voor een wees wordt tot
het bedrag van de gewone bijslag verminderd, wanneer de overlevende vader of
moeder een huishouden vormt; hoewel er
in de regel een vermoeden is dat een huishouden wordt gevormd wanneer er samenwoning is van personen van verschillend
geslacht, geldt dat wettelijk vermoeden
maar als de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers het materiE:He feit
van die samenwoning bewijst. (Art. 56bis,
§ 2, Kinderbijslagwet Werknemers.)
5 mei 1997
516
2. - Burgerlijke zaken - Bewijslast.
Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Vergoedingsverplichting - Toevallig feit.
De benadeelde die van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding van
zijn schade vordert, moet het bewijs van
de overmacht als toevallig feit leveren.
[Art. 50 (thans 80), § 1, 2°, Controlewet
Verzekeringen 9 juli 1975.]
13 november 1997
1128
3. - Burgerlijke zaken - Bewijslast.
Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Vergoedingsverplichting - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht.
De beslissing van de burgerlijke rechter
die de vordering van de benadeelde tot
vergoedingvan zijn schade tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inwilligt
op grond dat, doordat deze vordering gesteund
is op een overtreding van de strafWet, de
verweerder het bestaan aanvoert van een

rechtvaardigingsgrond, zoals overmacht,
die niet van alle waarschijnlijkheid is
ontbloot en eiser het bestaan van een
misdrijf en het niet bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond moet bewijzen, terwijl de vordering daarop niet gesteund
is enhet fonds evenmin een rechtvaardigingsgrond aanvoert, schendt de regelen van
het bewijs in burgerlijke zaken en miskent het algemeen beginsel betreffende de
bewijslast in strafzaken. [Art. 1315 B.W.;
artt. 870 Ger.W. en 50 (thans 80), § 1, 2°,
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
13 november 1997
1128
GESCHRIFTEN

Wettelijke bewijswaarde
4. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijswaarde - Wegverkeer- Procesverbaal - Bijzondere bewijswaarde Grenzen.
De processen-verbaal, die door de bevoegde
ambtenaren of beambten van de overheid
zijn opgesteld, leveren, behoudens het bewijs
van het tegendeel, bewijs op van de materiele
vaststellingen die de verbalisant persoonlijk binnen de perken van zijn wettelijke
opdracht heeft gedaan; de gevolgtrekkingen of vermoedens die de verbalisant uit
die vaststellingen afleidt en evenmin de
inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt, hebben niet die bijzondere bewijswaarde. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
853
25 september 1997
Bewijskracht
5. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht- Loonoverdracht- Akte
van overdracht - Aantal exemplaren.
Door de overdracht van loon, waarbij
een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering
waarborgt, bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten aanzien van de overnemer,
zodat deze overdracht geen wederkerige
overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk
bewijs van de aangegane verbintenissen
volstaat dat de overnemer een exemplaar
van de akte met handtekening van de
overdrager overlegt. (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12 april 1965; art.
1325 B.W.)
186
10 februari 1997
6. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht- Verkeersongeval- Afzonderlijke straffen - Overtreding van het
wegverkeersreglement- Dronkenschap Invloed op het ongeval - Twijfel - Verzekeraar - Regresvordering - Gevolgen.

-42Noch het gezag van gewijsde noch de
bewijskracht van het vonnis in strafzaken
waarbij afzonderlijke straffen worden opgelegd wegens sturen in staat van dronkenschap en overtreding van het Wegverkeersreglement, en waarbij wordt beslist dat er
twijfel bestond omtrent de invloed van de
staat van dronkenschap op het ongeval,
worden miskend door de burgerlijke rechter die de bij hem aanhangig gemaakte
regresvordering van de verzekeraar gegrond
verklaart, op grand dat eiser niet overeenkomstig de verzekeringsovereenkomst aantoont dat er in casu geen verband bestaat
tussen zijn staat van dronkenschap en het
ongeval. (Algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van gewijsde in strafzaken; artt.
1319 en 1320 B.W.)
26 juni 1997
718
7. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht - Bewijskracht van de
akten - Miskenning - Wet - Onjuiste
uitlegging.
De omstandigheid dat een wet, in de zin
van art. 608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd, is geen miskenning van de bewijskracht van die wet in de zin van de artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.
11 september 1997
806
8. - 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.)
15 september 1997
820
9. - Burgerlijke zaken - Geschriften
- Bewijskracht - Begrip - BeslissingUitlegging.
Wanneer de rechter op een vraag om
uitlegging van een door hem gewezen beslissing die hij als duister of dubbelzinnig
erkent, aan die beslissing een met de
bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft, miskent hij de bewijskracht
van de uitgelegde beslissing. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
27 oktober 1997
1039
GETUIGEN

10. - Burgerlijke zaken- GetuigenGetuigenverhoor - Wettigheid - Passiviteit van de eiser - Tussenarrest - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Het arrest dat, op vordering van een
partij, een getuigenverhoor beveelt, terwijl de wettigheid van deze onderzoeks-

maatregel door de andere partij werd betwist
op grand van de foutieve passiviteit van
de verzoeker van dit getuigenverhoor in
de voorafgaande procedure, is aangaande
dit tussengeschil een eindbeslissing waartegen een voorziening in cassatie openstaat. (Art. 1077 Ger.W.)
10 januari 1997
56
11. - Burgerlijke zaken- GetuigenGeschrift - Begin van bewijs - Tegenstrijdige verklaringen - Waarschijnlijkheid - Draagwijdte.
De rechter die, met het oog op de toelaatbaarheid van de bewijslevering door
getuigen, uit de tegenstrijdigheid van door
de schuldenaar ondertekende verklaringen een feit als waarschijnlijk afl.eidt, miskent het begrip "waarschijnlijkheid" niet
en vermag zodoende te oordelen dat deze
verklaringen een begin van bewijs door
geschrift opleveren. (Art. 1347 B.W.)
25 februari 1997
274
VERMOEDENS

12. - Burgerlijke zaken dens - Feitelijke vermoedens van het Hof

VermoeToetsing

In de gevallen waarin het bewijs door
vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de bewijswaarde van de
vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt
in feite; het Hof gaat enkel na of de
rechter het begrip "feitelijk vermoeden"
niet he eft miskend en meer bepaald of hij
uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolg trekt dat daarmee geen enkel verband houdt. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art.
40ter, tweede lid, Wegverkeersreglement
1975.)
11 april 1997
437
13. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijk vermoeden- Door sociale
inspecteur ingewonnen inlichtingen - Arbeidsinspectiewet.
De inlichtingen die de sociale inspecteurs bij hun onderzoek inwi:r;men in het
kader van de Arbeidsinspectiewet hebben
de wettelijke bewijswaarde van een feitelijk vermoeden. (Art. 5 wet 16 nov. 1972
betreffende de arbeidsinspectie; artt. 1349
en 1353 B.W.)
28 april 1997
497
14. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Wettelijk vermoeden- Arbeidsongeual - Plotselinge gebeurtenis - Letsel
- Oorzakelijk verband - Vermoeden Tegenbewijs - Rechtbanken - Beoordeling - Overtuiging.

-43Het bij art. 9 Arbeidsongevallenwet gevestigde vermoeden volgens hetwelk er een
causaal verband is tussen de plotselinge
gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het
letsel niet door het ongeval is veroorzaakt.
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet; art. 1352 B.W.)
9juni 1997
632
15. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Wettelijk vermoeden - Overeenkomst - Arbeidsovereenkomst - Handelsvertegenwoordiger - Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid- Beroep op dat vermoeden - Rechtbanken - Beoordeling.
Miskennen het bij artikel 4, tweede lid,
Arbeidsovereenkomstenwet gevestigde wettelijk vermoeden aangaande het bestaan
van een gezagsverhouding tussen de handelsvertegenwoordiger en de werkgever,
de rechters die aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid die zich op dat vermoeden beroept, het bewijs opleggen van het
bestaan van een gezagsverhouding. (Art.
4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet;
art. 1352, eerste lid, B.W.; art. 870 Ger.W.)
17 november 1997
1145
BEKENTENIS

16. - Burgerlijke zaken --'- Bekentenis
- Buitengerechtelijke bekentenis- Begrip.
De buitengerechtelijke bekentenis is een
eenzijdige daad waaruit een bewijs kan
worden gehaald en die moet uitgaan van
de partij tegen wie ze wordt aangevoerd;
zij heeft betrekking op een feit en niet op
een rechtsvraag. (Art. 1354 B.W.)
7 februari 1997
184
17. - Burgerlijke zaken - Bekentenis
- Buitengerechtelijke bekentenis - Vereisten om te worden aanuaard - Uitlegging- Voorwaarden- Taak van de rechter.
Het komt aan de feitenrechter toe te
oordelen of degene die een verklaring aflegt,
de wil had een verklaring af te leggen, die
tegen hem als bewijs kan dienen; de omstandigheid dat degene aan wie een verklaring
wordt tegengeworpen die tegen hem als
bewijs kan dienen, die verklaring aflegt in
een akte die, op zichzelfbeschouwd, aileen
rechtsgevolgen heeft voor een derde, niet
verhindert dat daaruit een buitengerechtelijke bekentenis kan worden afgeleid.
(Art. 1354 B.W.)
7 februari 1997
184
BEWIJSVOERING

18. - Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Sociale zaken - Werkloosheid Langdurige werkloosheid - Administratieve beslissing - Betwisting - Directeur

van werkloosheidsbureau - Bewijsmiddelen - Inkomen - Omuang.
De directeur van het werkloosheidsbureau mag door alle middelen van recht
het bewijs leveren dat de reele inkomsten
van de werkloze in de twaalf kalendermaanden die voorafgaan aan de maand
tijdens dewelke de in artikel81, eerste lid,
bedoelde verwittiging werd ontvangen, boger
zijn dan het inkomen van de laatst belastbare periode v66r deze verwittiging waarop
de belastingen werden geheven. (Art. 82, §.
1, eerste lid, 3", en tweede lid, Werkloosheidsbesluit 25 november 1991.)
1 december 1997
1253-.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

19. - Sirafzaken- Algemeen-Bescherming van de oppervlaktewateren- Waterverontreiniging- Opsporing- Vaststelling
- Bevoegde personen - Vorm.
De door een bijzondere wet geregelde
technische controle op de lozing van afyalwater door hiertoe aangestelde bijzondere
ambtenaren doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid tot opsporing en vaststelling
van de overtredingen op deze wet, door
officieren van gerechtelijke politie, met
regelmatige verkrijging van alle bewijsmiddelen, het nemen van watermonsters
niet uitgesloten; geen wettelijke bepaling
legt een bepaald bewijsmiddel ofbijzonder
vormvoor~ehrift op. (Art. 36 Oppervlaktewaterenwet.) .
25 november 1997
1202
20. - Strafzaken-Algemeen- Onrechtmatig verkregen bewijs - Geuolg.
De rechter vermag niet een misdrijf
bewezen te verklaren, indien de daartoe
aangewende bewijselementen op onrechtmatige wijze werden verktegen; zulks belet
niet dat de rechter de beklaagde aan het
hem ten laste gelegde feit schuldig kan
verklaren indien hij die beslising kan laten
steunen op andere op rechtmatige wijze
verkregen gegevens.
9 december 1997
1307
BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID

21. - Strafzaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsurijheid.
Het door de rechter gemaakte onderscheid tussen de objectiviteit van de vaststellingen en de subjectiviteit van de vaststeller
maakt deel uit van deze beoordeling van
de bewijswaarde, die in feite, mitsdien op
onaantastbare wijze, geschiedt.
4 februari 1997
158

-4422. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Algemeen.
De strafrechter beoordeelt, zo de wet
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
op onaantastbare wijze in feite het bestaan
van de bestanddelen van een misdrijf op
grond van de hem regelmatig overgelegde
gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.
297
4 maart 1997
23. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Begrip Omkering - Burgerlijke rechtsvordering.
Door vast te stellen dat bepaalde feiten
wel en andere niet bewezen zijn, legt de
rechter geen bewijslast op, noch keert hij
ze om. (Art. 870 Ger.W.)
23 september 1997
84 7
24. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering - Schade.
Bij een civielrechtelijke betwisting inzake
te vergoeden schade behoort de bewijslast
van fout, schade en oorzakelijk verband
aan degene die vergoeding vordert. (Art.
870 Ger.W.)
23 september 1997
84 7
25. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Burgerlijke rechtsvordering- Fout van het slachtoffer - Schade - Omvang- Oorzakelijk
verband.
Bij een civielrechtelijke betwisting inzake
de te vergoeden schade als gevolg van een
verkeersongeval, behoort, bij de aanvoering van een eigen fout van het slachtoffer
- zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel - en het oorzakelijk verband met
de schade, de bewijslast van die fout, de
schade en dat oorzakelijk verband aan
degene die op deze grond de gevorderde
vergoeding betwist; in dit geval dient de
schadevorderende partij dus niet te bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is
tussen de fout van het slachtoffer en de
schade zoals deze zich in concreto heeft
voorgedaan, maar heeft de in schadevergoeding aangesproken partij de bewijslast
voor de feiten die naar haar bewering de
schadevordering zouden aantasten- zoals
voor het feit dat de gevolgen van het
verkeersongeval, zonder die vastgestelde
fout van het slachtoffer, minder erg zouden geweest zijn. (Art. 870 Ger.W.; artt.
1382 en 1383 B.W.)
23 september 1997
84 7
26. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid Burgerlijke rechtsvordering - Algemene

bekendheid- Veiligheidsgordel- Bescherming - Omvang.
De rechter vermag wettig vast te stellen
dat het van algemene bekendheid is dat
de veiligheidsgordel bij hevige zijdelingse
aanrijdingen heel wat minder bescherming biedt dan bij frontale.
84 7
23 september 1997
27. - Strafzaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting- Rechtvaardigingsgrond - Overmacht.
De beslissingvan de burgerlijke rechter
die de vordering van de benadeelde tot
vergoedingvan zijn schade tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inwilligt
op grond dat, doordat deze vordering gesteund
is op een overtreding van de strafwet, de
verweerder het bestaan aanvoert van een
rechtvaardigingsgrond, zoals overmacht,
die niet van alle waarschijnlijkheid is
ontbloot en eiser het bestaan van een
misdrijf en het niet bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond moet bewijzen, terwijl de vordering daarop niet gesteund
is en het fonds evenmin een rechtvaardigingsgrond aanvoert, schendt de regelen van
het bewijs in burgerlijke zaken en miskent het algemeen beginsel betreffende de
bewijslast in strafzaken. [Art. 1315 B.W.;
artt. 870 Ger.W. en 50 (thans 80), § 1, 2°,
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
13 november 1997
1128
28. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Burgerlijke rechtsvordering - Verdeling van aansprakelijkheid
- Aan burgerlijke partij verweten {out Bewijslast.
De beklaagde die, teneinde een verdeling van de aansprakelijkheid te bekomen, op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering aanvoert dat de burgerlijke partij een fout heeft begaan die heeft
bijgedragen tot het ontstaan van de schade,
dient het bestaan van die fout en van het
oorzakelijk verb and met de schade te bewijzen. (Artt. 870 Ger.W., 1382 en 1383 B.W.)
18 november 1997
1157
29. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Algemeen.
Wanneer in strafzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoordeelt de
rechter vrij de bewijswaarde van de hem
regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Artt. 312 en 342 Sv.)
26 november 1997
1221
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30. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Lichamelijke schade Passagier - Niet-dragen van de veiligheidsgordel - Bewijslast.
. Aa.r:gezien het niet-dragen van de veihghmdsgordel geen rechtvaardigingsgrond vor~t, moet de beklaagde, de burgerrechtebJk aansprakelijke partij of de
vrijwillig tussengekomen verzekeraar van
d~ be~aagde, die een dergelijke omstand1ghe1d aanvoeren, het bestaan van die
fout en het oorzakelijk verb and tussen die
fout en de schade bewijzen.
1280
3 december 1997
GESCHRIFTEN

Wettelijke bewijswaarde
.~1. - Strafzaken- Geschriften- Bewuswaarde - Overtreding op douanewetgeving- Proces-verbaal opgemaakt door
douaneambtenaar - Wettelijke bewijswaarde - Grenzen.
De processen-verbaal opgemaakt door
ambtenaren van de adnllnistratie van douane
en accijn~en _wegens hun handelingen en
ambtsvemchtingen, hebben wettelijke bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel voor
de door die ambtenaren persoonlijk gedane
materielevaststellingen. (Art. 272A.W.D.A.)
15 april 1997
443
32. - Strafzaken - Geschriften -Bewijswaarde- Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters- Jachtmisdrijven.
De wegens inbreuk op de J achtwet door
de ambtenaren van het bosbeheer of door
de boswachters opgemaakte processenverbaalleveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is. (Art. 24 Jachtwet.)
22 oktober 1997
1015
Bewijskracht
33. - Strafzaken- Geschriften- Bewijskracht - Miskenning.
Wanneer de rechter zijn beslissing op
een akte of een geschrift laat steunen,
beperkt de taak van het Hofvan Cassatie
z~ch ertoe nate gaan ofhij aan de bewoor~~ngen. ervan al dan niet hun gebruikel1Jke zm heeft toegekend en zo niet of
enerzijds de gegeven uitlegging met 'die
bewoordingen bestaanbaar is gelet op de
b~tekenis die de rechter eraan gegeven
heeft, anderzijds de gegeven uitlegging
berust op het geheel van de akte dan wel
op een deel ervan, waaraan de voorkeur
werd gegeven. (Art. 1320 B.W.)
28 januari 1997
114

34. - Strafzaken- Geschriften-Bewijskracht- Voorlopige hechtenis -Bevel tot
aanhouding.
De bewijskracht van een bevel tot aanhouding, waarin vermeld wordt dat de
verdachte de hem ten laste gelegde feiten
"heeft gepleegd", wordt niet miskend door
het onderzoeksgerecht dat, na te hebben
geoordeeld dat ''het gebruik van de tegenwoordige tijd in plaats van de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit "een verschrijving"
en na de draagwijdte van de bewoordingen ''heeft begaan" te hebben beoordeeld
door ze in de algemene context van de
zaak terug te plaatsen, op grand van de
door het onderzoeksgerecht op onaantastbare ~ijze. b_eoordeelde extrinsieke gegevens, rmphc1et doch zeker beslist dat de
door de onderzoeksmagistraat gebruikte
bewoordingen foutief zijn en dat daaronder moet worden verstaan dat het bestaan
van ernstige aanwijzingen van schuld vastgesteld is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.;
artt. 16, § 5, en 21, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
406
26 maart 1997
VERMOEDENS

35. - Strafzaken ~ Vermoedens- Wegverkeer -:-:- Misdrijf - Nummerplaat Persoonluk karakter van de straf- Begrip.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de
rechter om, bij de veroordeling van een
beklaagde wegens een verkeersovertred.~ng, zijn overtuiging, benevens op de
tlJdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, oak te gronden op een
geheel van vermoedens, waaronder de niet
betwiste identiteit van de houder van de
num.merplaat van het betrokken voertuig
en d1ens omstandig stilzwijgen tijdens het
opsporingsonderzoek.
1018
22 oktober 1997
BEWIJSVOERING

36. - Strafzaken - Bewijsvoering Deskundigenonderzoek - Bloedstaal Toestemming van de betrokkene- Draagwijdte.
Voor de regelmatigheid van de toestemming van de persoon tot het nemen van
een bloedstaal voor de noodwendigheden
van het strafonderzoek, is de voorafgaande kennisgeving van de op het bloedstaal te verrichten onderzoeksdaad niet
vereist.
280
25 februari 1997
37. - St~afzaken - Bewijsvoering Bek~ndmakmg van een misdrijf- Rechtmat~g verkregen bewijs - Gevolg.
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Aan de rechtmatige verkrijging van het
bewijs, waarvan de aangever bij toeval in
het bezit kwam zonder zelf hiertoe een
misdrijf of een andere onrechtmatigheid
te hebben gepleegd, wordt geen afbreuk
gedaan doordat de aangever dit bewijs
niet onmiddellijk aan de gerechtelijke overheid overhandigt maar bedrieglijk verbergt, noch doordat hij zonder wettelijke
machtiging van dit bewijs gebruik maakt
of laat maken.
9 december 1997
1330

BELASTINGZAKEN
GESCHRIFTEN

Wettelijke bewijswaarde
38. - Belastingzaken- GeschriftenBewijswaarde- Bewijskrachtige boekhouding - Begrip.
Het arrest waarin wordt vastgesteld
dat er onregelmatigheden voorkomen in
de door de belastingplichtige overgelegde
boekhoudkundige stukken, kan naar recht
beslissen dat de verwerping van die stukken als gegevens van een bewijskrachtige
boekhouding, wegens die onregelmatigheden, verantwoord is. [Art. 246 W.I.B. (1964);
art. 30 W.I.B. (1992).]
23juni1997
691
BEKENTENIS

39. - Belastingzaken - Bekentenis Inkomstenbelastingen- Gerechtelijke bekentenis - Andere zaak - Verklaring.
De verklaring, afgelegd in een andere
zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet doen is geen gerechtelijke
bekentenis., te dezen het hof van beroep
dat uitspraak moet doen inzake inkomstenbelastingen. (Artt. 1354, 1356 B.W.)
21 november 1997
1193

TUCHTZAKEN
GETUIGEN

40. - Tuchtzaken- Getuigen- Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid.
Wanneer de wet de bewijsvoering door
getuigen niet verbiedt, oordeelt de rechter
in feite en derhalve op onaantastbare wijze
of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht
om zodanig bewijs te leveren, niet miskent. (Art. 942 Ger.W.)
680
20 juni 1997

41. - Thchtzaken - Getuigen - Confrontatie - Feitenrechter- Beoordelingsvrijheid.
Wanneer de wet de bewijsvoering door
getuigen niet verbiedt, kan de rechter
ambtshalve of op verzoek van een partij
een getuige confronteren of opnieuw horen,
maar hij is hiertoe niet verplicht als een
partij dit vraagt. (Art. 942 Ger.W.)
20juni 1997
680

BE ZIT
Bezitsvordering - Rei"ntegrande - Vereisten van de vordering.
De bezitsvordering, "rei:ntegrande" genaamd, kan worden ingesteld door elke
houder van een onroerend goed en door
elke titularis van een zakelijk onroerend
recht, wiens genot door geweld of door een
feitelijkheid wordt gestoord, inz. degene
die een onroerend goed onder zich had dat
kon worden verkregen door verjaring krachtens een regelmatige titel van houderschap, maar aan wie die titel werd ontnomen.
(Art. 1370 Ger.W.)
29 mei 1997
585

BORGTOCHT
1. - Goederenvervoer- WegvervoerVervoerder - Gewaarborgde schuldvordering- Beperkingen- In huur nemen van
trailers.
De borgtocht, krachtens art. 37 K.B. 5
sept. 1978 gesteld door een ondernemer
van goederenvervoer over de weg, dient
niet tot waarborg van alle vorderingen
van derden tegen die vervoerondernemer,
maar enkel van de schuldvorderingen die
in rechtstreeks verband staan met een
vervoer van zaken verricht hetzij voor een
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd
voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de schuldvordering die niet ontstaat uit de uitvoering van een vervoerovereenkomst, maar uit het in huur nemen
van een voertuig, niet door de borgtocht
wordt gewaarborgd. (Art. 38, § 1, K.B. 5
sept. 1978 )
832
18 september 1997
2. - Goederenvervoer
Gewaarborgde schuldvordering - Beperking In huur nemen van containerchassis en
herstellingswerken.
De borgtocht, krachtens art. 37 K.B. 5
sept. 1978 gesteld door een ondernemer
van goederenvervoer over de weg, dient
niet tot waarborg van alle vorderingen
van derden tegen die vervoerondernemer,
maar enkel van de schuldvorderingen die

-47in rechtstreeks verband staan met een
vervoer van zaken verricht hetzij voor een
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd
voertuig; het louter in huur nemen van
een voertuig voldoet niet aan deze voorwaarden zodat de rechter niet mag beslissen dat de schuldvordering die betrekking
heeft op het verhuur van "containerchassis" aan de vervoerder en de herstelling ervan, door de borgtocht wordt gewaarborgd. (Art. 38, § 1, K.B. 5 sept.
1978.)
836
18 september 1997

3. - Vervoercommissionair - Vergunning - Bestaan en opeisbaarheid van de
schuldvordering- Uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder- Geschrift
noodzakelijk.
Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975
tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij K.B. van 16
november 1990, dat bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid van dat
artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief,
van de uitdrukkelijke instemming van de
vergunninghouder met betrekking tot het
bestaan en de opeisbaarheid van de aangebrachte schuldvordering, vereist dat die
instemming uit een geschrift volgt. (Art.
5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975.)
1296
5 december 1997
4. - Vervoercommissionair - Vergun-

ning - Bestaan en opeisbaarheid van de
schuldvordering - Ten laste van de vergunninghouder in Belgie uitvoerbare rech·
terlijke beslissing - Begrip.
Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975
tot ins telling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij K.B. van 16
november 1990, bepaalt dat de borgtocht
door de houders van schuldvorderingen
bedoeld in het eerste lid van dat artikel
kan worden aangesproken na overlegging,
bij ter post aangetekende brief, van een
ten laste van de vergunninghouder in
Belgie uitvoerbare rechterlijke beslissing;
het arrest dat de borg tot betaling van de
borgtocht veroordeelt, kan niet de uitvoerbare titel vormen die bij ter post aangetekende brief moest worden overgelegd op
het ogenblik dat de houder van de schuldvordering de borgtocht aansprak. (Art. 5,
§ 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975.)
1296
5 december 1997

BOSSEN
Proces-verbaal van de ambtenaren van
het bosbeheer of van de boswachters -

Geen voeging bij de dagvaarding- Jachtmisdrijven - Uitoefening van de strafvordering - Gevolg.
Noch het Wetboek van Strafvordering,
noch de Jachtwet bevatten bepalingen die,
met betrekking tot de uitoefening van de
strafvordering voor de strafrechter, naar
het Boswetboek verwijzen, wanneer een
misdrijf, van welke aard dan ook, gepleegd
is in een bos dat onder de bosregeling valt;
art. 113 van het Boswetboek, dat bepaalt
dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, afschrift van het proces-verbaal moet
inhouden, is dus aileen van toepassing op
de wegens inbreuk op voornoemd wetboek
ingestelde rechtsvorderingen. (Art. 133 Boswetboek.)
1015
22 oktober 1997

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
1. - Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Benadeelde- Begrip.
De burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld voor de strafrechter door
eenieder die beweert zelfbenadeeld te zijn
door het misdrijf waarvoor de strafvordering is ingesteld, dat wil zeggen door eenieder die bewijst dat hij door dat misdrijf
in zijn persoon, zijn goederen of zijn eer
kon zijn geschaad. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
26 maart 1997
403
2. - Strafgerechten - Bevoegdheid -

Grenzen - Wettelijke grondslag.
Artt. 3 en 4 V.T.Sv. beperken de bevoegdheid van de strafrechtbanken tot de burgerlijke rechtsvorderingen die zijn ingesteld
n.a.v. een bij hen aanhangig gemaakt misdrijf. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
23 april 1997
4 78
3. - Burgerlijke belangen-Politierechtbank - Verplichting.
De politierechtbank moet ambtshalve
de burgerlijke belangen aanhouden, zelfs
bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling,
wanneer de zaak wat die belangen betreft
niet in staat van wijzen is; dezelfde wettelijke verplichting geldt voor de correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak
doet. (Art. 4, tweede lid, V.T.Sv.)
23 april 1997
481
4. - Burgerlijke belangen- Correctionele rechtbank die in hager beroep uitspraak doet - Verplichting.
De politierechtbank moet ambtshalve
de burgerlijke belangen aanhouden, zelfs
bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling,
wanneer de zaak wat die belangen betreft

-48niet in staat van wijzen is; dezelfde wettelijke verplichting geldt voor de correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak
doet. (Art. 4, tweede lid, V.T.Sv.)
23 april 1997
481
5. -Art. 4 V.T.Sv. - Aard van die
bepaling.
Ret bepaalde in art. 4 V.T.Sv. raakt de
openbare orde. (Art. 4 V.T.Sv.)
23 april 1997
481
6. - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Eigen verhaalvordering
- Bevoegdheid van het strafgerecht Voorwaarde.
Ret openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan slechts zijn verhaalvordering tot terugbetaling van de kosten
van de maatschappelijke dienstverlening
voor de strafrechter instellen, wanneer de
verwonding of ziekte, die het noodzakelijk
heeft gemaakt, het gevolg is van een misdrijf dat bij het strafgerecht aanhangig is.
(Art. 3 V.T.Sv.; art. 98, § 2, eerste lid,
O.C.M.W.-wet 8 juli 1976.)
3juni1997
608
7. - Hof van assisen- Behandeling
van de strafvordering - Uitspraak Behandeling van de burgerlijke rechtsvordering -Andere samenstelling.
Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het hof
van assisen heeft bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling
van de burgerlijke rechtsvordering, belet
geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter, aangewezen
door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg. (Artt. 121, tweede lid, en
779, eerste lid, Ger.W.)
824
16 september 1997
8. - Schadevergoeding toegekend aan
burgerlijke partij - Vereisten.
De strafrechter kan aan een burgerlijke
partij slechts schadevergoeding toekennen indien hij vaststelt dat de schade
voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hij bewezen verklaart. (Artt. 3
en 4 V.T.Sv.)
4 november 1997
1070
9. - Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat - Administratie der Directe
Belastingen- Ontvankelijkheid- Belang.
De Belgische Staat, Administratie der
Directe Belastingen, heeft het recht om
zoals iedere andere benadeelde een burgerlijke rechtsvordering in te stellen voor
nadeel waarvoor de belastingwetgeving

geen eigen mogelijkheid tot herstel biedt.
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv. en artt. 2, 7 en 18
Ger.W.)
9 december 1997
1307
10. - Burgerlijke-partijstelling- Belgische Staat - Administratie der Directe
Belastingen- Ontvankelijkheid -Nadeel
-Begrip.
Noch de mogelijkheid van verlenging
van de aanslagtermijnen of van een aanvullende aanslagtermijn, voorzien bij de
artt. 354 en 358 W.I.B. 1992, noch de
regeling van de nalatigheidsinteresten
voorzien bij art. 415 W.I.B. 1992, noch de
bepaling van belastingverhoging voorzien
bij art. 444 WIB 1992, noch de bij art. 445
W.I.B. 1992 voorziene mogelijkheid van
het opleggen van een administratieve boete,
doen afbreuk aan de mogelijkheid dat de
Administratie ten gevolge van fiscale misdrijven in het algemeen en van belastingontduiking in het bijzonder, nadeel
lijdt waarvoor de vermelde bepalingen geen
eigen mogelijkheid tot herstel bieden : dit
nadeel kan op zich worden opgeleverd
door de noodzaak om bij de procureur des
Koning klacht of aangifte te doen met het
oog op het leveren van het bewijs van de
misdrijven, het verder verloop van de zaak
te volgen en de einduitspraak over de
strafvordering af te wachten alvorens de
belasting of aanvullende belasting te kunnen vestigen en invorderen.
1307
9 december 1997
11. - Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat - B.T.W.-Administratie Belastingen en toebehoren - Mogelijke
invordering bij dwangbevel - Ontvankelijkheid.
De mogelijkheid tot uitvaardiging van
een dwangbevel ter invordering van de
belasting, administratieve geldboeten en
toebehoren, ontzegt niet de toegang tot de
rechter van de minister van Financien
door middel van een burgerlijkepartijstelling tegen de belastingplichtige
volgens de gewone rechtspleging.
1307
9 december 1997
12. - Burgerlijke-partijstelling -Belgische Staat - B. T. W. -Administratie Nadeel - Begrip.
Het bestaan van een tegen een belastingplichtige uitgevaardigd dwangbevel ter
invordering van belasting, administratieve geldboeten en toebehoren, verhindert niet dat de Administratie schade lijdt,
waarvoor het W.B.T.W. geen mogelijkheid
tot herstel biedt, meer bepaald door de
noodzaak om bij de procureur des Konings
klacht of aangifte te doen, het verder

-49verloop van de zaak te volgen en de einduitspraak over de strafvordering af te
wachten om het bewijs van het fiscaal
misdrijf te kunnen leveren.
1307
9 december 1997
13. - Schade toegebracht aan het vermogen van·een huwgemeenschap- Echtgenoot die zich in eigen naam burgerlijke
partij heeft gesteld - Hoger beroep Vordering in naam van de gemeenschap Ontvankelijkheid.
Wanneer er schade is toegebracht aan
het vermogen van een huwgemeenschap,
kan de echtgenoot die zich in eigen naam
burgerlijke partij heeft gesteld, in hoger
beroep zijn vordering uitbreiden tot de
aan de gemeenschap toegebrachte schade.
(Art. 4 V.T.Sv.; art. 1416 B.W.)
·
1344
10 december 1997

c
CASSATIE
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

Rechtspleging. Voeging
VERNIETIGING. OMVANG

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

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
ALGEMEEN

1. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Regeling van rechtsgebied- Strafzaken - Tussen politierechtbanken van

eenzelfde rechtsgebied - Geen regeling
van rechtsgebied door de appelrechters.
Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van eenzelfde overtreding en
de rechtbank tot wier rechtsgebied beide
rechtbanken behoren, niet overgaat tot
regeling van rechtsgebied, vermag het Hof
ambtshalve het rechtsgebied te regelen
telkens als het Hof de stand van de rechtspleging regelmatig in acht kan nemen.
(Art. 540 Sv.)
7 januari 1997
27
2. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Regeling van rechtsgebied- Tussen politierechtbanken van eenzelfde rechtsgebied- Cassatieberoep- Rechtspleging
geen doorgang - Bevoegdheid van het
Hof
Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van eenzelfde overtreding en
het Hof, bij gelegenheid van een regelmatig ingesteld cassatieberoep, vaststelt dat
de rechtspleging geen doorgang kan vinden, vermag het het rechtsgebied te regelen. (Artt. 525 e.v. Sv.)
7 januari 1997
34
3. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Redenen tot wraking - Vaststellingen van de bodemrechter- Onaantastbare
beoordeling- Gevolgtrekking in rechte Toetsing door het Hof
Al staat het aan de bodemrechter de
feiten vast te stellen waarop hij zijn beslissing inzake wraking grondt, toch behoort
het tot de wettigheidscontrole van het Hof
na te gaan of de rechter uit de door hem
vastgestelde feitelijke gegevens wettelijk
de door hem in rechte gemaakte gevolgtrekking kon afleiden. [Art. 14 7 Gw. (1994) .]
4 februari 1997
162
4. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen -Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de
rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid - 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.)
25 maart 1997
399
5. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Politiezaken - Hoger beroep Strafverzwaring- Afwezigheid motiueringsplicht- Motivering- Wettigheid- Toetsing.

-50ring - Vermelde wetsbepalingen - Controle door het Hof
Het Hof gaat zelf en ongeacht de in het
bestreden vonnis voorkomende mot'i:vering na of de door de rechter uitgesproken
straf door een bewezen verklaarde telastlegging alleen naar recht verantwoord is.
(Artt. 411 en 414 Sv.)
24juni 1997
696
10. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Tuchtzaken- Instituut der Accountants - Beroepstucht - Commissie van
beroep - Tuchtstraf- Evenredigheid Beoordelingsbevoegdheid- Art. 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
Wanneer de appelrechters, als redenen hij in verhouding acht met de zwaarte van
om een feit bewezen te achten, verwijzen de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof
naar "de stukken van het dossier" en dit vermag evenwel na te gaan of uit de
dossier slechts een proces-verbaal bevat vaststellingen en overwegingen van de
houdende het relaas van een ongeval en bestreden beslissing niet blijkt dat de comde verklaringen van de betrokken partijen missie van beroep van het Instituut der
en getuigen, waarop de rechters hun beslis- Accountants heeft geoordeeld met miskensing hebben kunnen laten steunen, kan ning van art. 3 E.V.R.M. (Art. 92 wet 21
het Hof, zo dit proces-verbaal onmisken- februari 1985; art. 3 E.V.R.M.)
baar het door de appelrechters aangehou23 oktober 1997
1022
den feit uitsluit, de miskenning van de
11.
Bevoegdheid
van
het
HofAlgebewijskracht van dit proces-verbaal vast- meen - Bevoegdheid in het algemeen stellen.
524 Burgerlijke zaken- Arbeidsovereenkomst
6 mei 1997
- Gezagsverhouding - Toezicht van het
7. - Bevoegdheid van het Hof -Alge- Hof
meen - Belastingzaken - CassatieHet Hof van Cassatie is bevoegd om na
middel- Feitelijke gegevens- Onderzoek te gaan of de feitenrechter uit de door hem
-Noodzaak.
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen
Het Hof is niet bevoegd om feitelijke afieiden of er een gezagsverhouding bestaat
gegevens te onderzoeken waarop een mid- tussen de contracterende partijen en of
del is gegrond dat tot staving van een deze derhalve door een arbeidsovereenvoorziening wordt aangevoerd. [Art. 147, komst gebonden zijn. (Art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet.)
tweede lid, Gee. Gw. (1994).]
1063
3 november 1997
23juni 1997
691
12.
Bevoegdheid
van
het
HofAlge8. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Strafzaken- Regeling van rechtsmeen - Bevoegdheid in het algemeen Burgerlijke zaken- Arbeidsovereenkomst gebied - Beroep in cassatie door de bur- Gezagsverhouding - Thezicht van het gerlijke partij - Geen betekening van de
voorziening - Niet ontvankelijk verHof
klaarde voorziening - Ambtshalve regeHet Hof van Cas satie is bevoegd om na ling van rechtsgebied - Voorwaarden.
te gaan of de feitenrechter uit de door hem
Het Hof van Cassatie, dat uitspraak
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen moet doen over een voorziening en die het
afieiden of er een gezagsverhouding bestaat niet ontvankelijk verklaart, is, na de vertussen de contracterende partijen en of werping van de voorziening, bevoegd om
deze derhalve door een arbeidsovereen- ambtshalve het rechtsgebied te regelen,
komst gebonden zijn.
wanneer het, teneinde de voorziening niet
23juni 1997
694 ontvankelijk te verklaren, de stand van de
9. - Bevoegdheid van het Hof- Alge- · rechtspleging in aanmerking heeft kunmeen - Strafzaken - Strafuordering nen nemen.
12 november 1997
1112
Naar recht verantwoorde straf- Motive-

Wanneer de correctionele rechtbank, zetelend in graad van beroep, hoewel de wet,
onder louter vormelijk oogpunt, de rechters, behoudens aangaande het verval van
het recht tot het besturen van een voertuig, niet verplicht in het vonnis melding
te maken van de redenen op grond waarvan zij de keuze en de maat van de andere
uitgesproken straffen en maatregelen bepalen, niettemin de redenen van een verhoging van de geldboete aanduidt, komt het
aan het Hof toe de wettigheid van deze
redenen te toetsen.
6 mei 1997
524
6. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Motivering - 'Stukken van het
dossier'- Bewijskracht- MiskenningToetsing.
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AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN

13. - Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen - Voorziening - Middel van niet-ontvankelijkheid
- Ambtshalve onderzoek - Verdaging
van de zaak - Kennisgeving aan advocaten van partijen.
Indien het Hof een middel van nietontvankelijkheid van de voorziening ambtshalve wenst te onderzoeken, hieruit afgeleid
dat de voorziening gericht is tegen arresten die in afzonderlijke zaken zijn gewezen, beveelt het de verdaging van de zaak
en wordt hiervan kennis gegeven bij gerechtsbrief aan de advocaten van de partijen.
(Art. 1097, derde lid, Ger.W.)
28 februari 1997
291
KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING

14. - Bevoegdheid van het Hof- Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting.
Algemene vergadering- Verenigde kamers.
Het middel dat wordt aangevoerd tot
staving van een voorziening tegen een
beslissing op verwijzing na cassatie, wordt
getoetst door de verenigde kamers van het
Hof, wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het mid del
dat door dat arrest werd aangenomen.
(Art. 1119 Ger.W.) (Impliciet.)
24 november 1997
1194
ALLERLEI

Het Hof van Cassatie dat regelmatig
heeft kennisgenomen van de aangifte van
misdaden en wanbedrijven die in de uitoefening van hun ambt zouden zijn gepleegd
door een lid van het hof van beroep en de
procureur-generaal bij dat hof, kan oak
kennisnemen van samenhangende misdaden en wanbedrijven die in de uitoefening
van hun ambt zouden zijn gepleegd door
een lid van de rechtbank van eerste aanleg, een magistraat van het parket bij die
rechtbank en een offi.cier van gerechtelijke
politie. (Artt. 485, 486 en 226 Sv.)
4 november 1997
1076

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING.
CASSATIEBEROEP IN HET BELANG
VANDE WET
17. - Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep in het belang van de wet Machtsouerschrijding- Vordering tot uernietiging - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Niet ontvankelijk is de vordering tot
vernietiging, wegens machtsoverschrijding,
van een beslissing van het openbaar ministerie waarbij de mededeling van een dossier geweigerd wordt, wanneer de voomoemde
vorderingniet is ingesteld door de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie. (Art.
1088 Ger.W.)
26 maart 1997
404

ARRESTEN. VORM
RECHTSPLEGING. VOEGING

18. - Arresten. Vorm - Rechtsple15. - Bevoegdheid van het Hof- AZZer- ging. Voeging- Rechtspleging- Strafzalei - Machtsoverschrijding - Vordering ken - Twee vonnissen - Veroordeling tot vernietiging- Incidentele aangifte- Zelfde misdrijf- Conclusies - Verzoekschriften - Identiek - Zelfde rechtsOntvankelijkheid - Voorwaarden.
Niet ontvankelijk is de incidentele aan- vragen - Voeging.
Wanneer de eiser zich tegen twee vongifte bij een vordering tot vernietiging,
wegens machtsoverschrijding, van een han- nissen, waarbij hij wegens een zelfde misdeling van het openbaar ministerie, wan- drijf werd veroordeeld, in cassatie heeft
neer de voornoemde vordering zelf niet voorzien, in beide zaken omzeggens identiek en in hoofdorde volledig identiek voor
ontvankelijk is. (Art. 486 Sv.)
26 maart 1997
404 de appelrechters concludeerde en zijn verzoekschriften voor het Hof opstelde, zodat
16.- BevoegdheidvanhetHof-Aller- beide voorzieningen dezelfde rechtsle~- Strafzaak - Misdaad en wanbedrijf vragen oproepen, dienen de beide zaken
in de uitoefening van het ambt gepleegd met het oog op een goede rechtsbedeling
Lid van een hof van beroep - Procureur- te worden samengevoegd.
generaal bij het hof van beroep - Aangifte
25 november 1997
1216
aan de minister van Justitie - Misdaad
en wanbedrijf in de uitoefening van het
VERNIETIGING. OMVANG
ambt gepleegd - Lid van de rechtbank
van eerste aanleg - Magistraat van het
parket bij de rechtbank van eerste aanleg BURGERLIJKE ZAKEN
- Officier van gerechtelijke politie- Samen19. - Vernietiging. Omvang-Burgerhang.
lijke zaken - Principaal beroep - Niet-

-52
ontvankelijkheid- Beslissing- Vernietiging - Gevolg - lncidenteel beroep Niet-ontvankelijkheid- Beslissing- Gevolg
- Vernietiging.
De vernietiging van de beslissing waarbij het principaal beroep niet ontvankelijk
wordt verklaard, leidt tot vernietiging van
de beslissing waarbij het incidenteel beroep
niet ontvankelijk wordt verklaard, nu die
beslissing uit de eerste volgt.
357
17 maart 1997
20. - Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken - Beslissing.
De vernietiging van een arrest leidt tot
de vernietiging van het later arrest dat
louter het vervolg is van de vernietigde
beslissing.
438
11 april 1997
21. - Vernietiging. Omvang-Burgerlijke zaken- Beslissing- VernietigingBeslissing - Vervolg - Gevolg.
De vernietiging van een arrest leidt tot
de vernietiging van het later arrest dat
louter het vervolg is van de vernietigde
beslissing.
463
21 april 1997
22. - Vernietiging. Omvang- Omvang
- Burgerlijke zaken - Bestreden beslissing - Dictum - Cassatie - Gevolg Dictum dat eruit volgt.
De vernietiging van een dictum van de
bestreden beslissing leidt tot de vernietiging van een ander dictum dat er het
gevolg van is.
571
26 mei 1997
23. - Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken - Hoofdvordering - Beslissing - Vernietiging - Tegenvordering Gevolg.
De vernietiging van de beslissing over
de hoofdvordering brengt de vernietiging
mee van de beslissing over de tegenvordering die een gevolg was van die beslissing.
607
2 juni 1997
24. - Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken - Beperking - Draagwijdte
van middelen.
De vernietiging blijft, in burgerlijke zaken,
noodzakelijk beperkt tot de draagwijdte
van de middelen krachtens welke zij is
uitgesproken.
831
18 september 1997
25. - Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zaken- Beslissing- VernietigingBeslissing - Vervolg - Gevolg.

De vernietiging van een arrest leidt tot
de vernietiging van het later arrest dat
louter het vervolg is van de vernietigde
beslissing.
1305
8 december 1997
STRAFZAKEN

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
26. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte- Beschikking tot verwijzingNiet-vermelding van de naam van de rechter --: Vonnisgerechten - Zetelsamenstelling - Regelmatigheid - Vaststelling
- Controle door het Hof
De vernietiging van het arrest, op grond
dat het Hof, uit de stukken waarop het
vermag acht te slaan, niet kan nagaan of
de zetels van de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld en nl. alle waarborgen van objectieve onpartijdigheid baden,
doordat de appelrechters niet vaststelden
dat geen van de rechters de beschikking
tot verwijzing, waarop de naam van de
rechter niet vermeld werd, heeft gewezen,
dient uitgebreid te worden tot de gehele
behandeling van de zaak in hoger beroep.
(Artt. 408 en 413 Sv.)
4 februari 1997
153
27. - Vernietiging. Omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Hof van beroep- Verwerping
van verzoek tot wraking van de strafrechter - Vernietiging - Gevolg - Strafrechterlijke veroordeling.
De vernietiging door het Hof van de
beslissing van de appelrechters, waarbij
het verzoek tot wraking van de straf~ech
ter wordt verworpen, heeft de vernietiging voor gevolg van de door de strafrechter
gewezen beslissing van veroordeling.
162
4 februari 1997
28. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Opschorting van de veroordeling - Ontzetting van de uitoefening van
rechten - Onwettigheid - Gevolg.
De vernietiging die wordt uitgesproken
wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dictum.
9 april 1997
420
29. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Opzettelijk toebrengen van

-53slagen - Verschoonbare doodslag - Veroordeling- Ontzetting van de uitoefening
van rechten - Onwettigheid - Gevolg.
De vemietiging die wordt uitgesproken
wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, is beperkt tot dat dictum.
9 april 1997
424
30. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Strafuordering ten laste van
de beklaagde - Uitbreiding van de cassatie - Voorwaarden.
De vemietiging, op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering brengt de vemietiging mee van
de niet definitieve beslissingen op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit de eerstgenoemde beslissing
voortvloeien, ook al is het cassatieberoep
tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk.
527
7 mei 1997
31. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Straf- verval van het recht
tot sturen - Onwettigheid.
De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht
een motorvoertuig te besturen, die deel
uitmaakt van de hoofdstraf, strekt zich
uit tot de gehele veroordeling wegens het
misdrijfwaarvoor het rijverbod werd opgelegd.
529
7 mei 1997
32. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte- Vals verklaard stuk - Rechtspleging- Verbetering- Onwettigheid.
Uit de aard van de maatregel van verbetering van een vals'verklaard stuk volgt
dat de onwettigheid die slechts betrekking heeft op dit onderdeel van de beslissing, zich niet uitstrekt tot de veroordeling,
noch tot het overige van de beslissing tot
verbetering die wei gewettigd is.
574
27 mei 1997
33. - vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - 'Vals uerklaard stuk - Rechtspleging -'- verbetering - Onwettigheid Gedeeltelijke vernietiging - Gevolg.
Wanneer het Hofvaststelt dat ingevolge
de uit te spreken gedeeltelijke vemietiging van de beslissing tot verbetering van

een vals verklaard stuk op dit punt niets
meer te beslechten is, is er geen grond tot
verwijzing.
27 mei 1997
574
34. - vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Onmiddellijke aanhouding.
De vemietiging van de beslissing waarbij de beklaagde strafrechterlijk is veroordeeld, heeft de vemietiging van de bevolen
onmiddellijke aanhouding tot gevolg.
662
18 juni 1997
35. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Terbeschikkingstelling van
de regering.
Wanneer de beslissing waarbij de terbeschikkingstelling van de regering wordt
bevolen van een beklaagde die zich in
staat van herhaling bevindt, onwettig is,
strekt de vemietiging zich uit tot de gehele
beslissing op de strafvordering.
756
5 augustus 1997
36. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling met uitstel Gewoon uitstel- Onwettigheid- Gevolgen.
De vemietiging wegens onwettigheid
van het uitstel - 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, Probatiewet.)
10 september 1997
799
37. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Burgerlijke rechtsvordering
- vernietiging-Andere burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van de cassatie
- Voorwaarden.
Vemietiging, op het cassatieberoep van
de beklaagde, van de beslissingen op de
strafvordering en burgerlijke rechtsvordering die tegen hem zijn ingesteld, brengt
de vemietiging mee van de eindbeslissing
op een andere, door een tweede burgerIijke partij ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wanneer laatstgenoemde burgerlijke partij zich regelmatig in cassatie
heeft voorzien en de feitenrechter tussen
de gezamenlijke beslissingen een verband
heeft gelegd.
15 oktober 1997
976
38. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Burgerlijke rechtsvordering
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cassatie - Voorwaarden.
De vernietiging, op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee van
de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die uit
de eerstgenoemde beslissing voortvloeit.
15 oktober 1997
976
39. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Ambtshalve vernietiging Uitbreiding - Burgerlijke rechtsvordering - Voorwaarden.
De ambtshalve vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafVordering
brengt de vernietiging mee van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering die er het gevolg
van is en waartegen zijn voorziening oak
gericht is.
25 november 1997
1197
Burgerrechtelijk aansprakelijke
40. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Stra{vordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke- Minderjarige- Maatregel -Arrest van de jeugdkamer van het
hof van beroep - Vernietiging - Gevolg
- Kosten - Ouders.
Ingevolge de vernietiging van het t.a.v. een
minderjarige uitgesproken arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep heeft de beslissing waarbij zijn ouders burgerlijk aansprakelijk
worden verklaard voor zijn veroordeling in de
kosten geen bestaansreden meer. (Art. 1384,
tweede lid, B.W.)
4 maart 1997
307
41. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke- Beklaagde en verdachte
- Ambtshalve vernietiging- Uitbreiding
- Burgerrechtelijk aansprakelijke- Voorwaarden.
De ambtshalve vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde
strafvordering brengt de vernietiging mee
van de beslissing op de door het openbaar
ministerie tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke ingestelde vordering die er het
gevolg van is en waartegen de voorziening
van deze laatste is gericht.
25 november 1997
1197
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
42. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -

Beklaagde - Cassatieberoep van de beklaagde - Eerste vonnis - Veroordeling
tot betaling van definitieve bedragen en
aanhouden van het overige van de uitspraak - Tweede vonnis gewezen op de
gevolgen van de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van het eerste vonnis
- Gevolg voor het tweede vonnis.
De vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van een eerste vonnis
dat gewezen is op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, heeft de vernietiging tot gevolg van het tweede vonnis
dat op het vernietigde vonnis is gevolgd.
73
15 januari 1997
43.'- Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beklaagde- Beslissing tegen de beklaagde
- Vernietiging - Burgerrechtelijk aansprakelijke - Uitbreiding - Voorwaarden.
De vernietiging van de beslissing op de
door de burgerlijke partij tegen de beklaagde
ingestelde vordering brengt de vernietiging mee van de beslissing op de door de
burgerlijke partij tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke ingestelde vordering,
waartegen de voorziening van deze laatste ook is gericht.
25 november 1997
1197
44. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beklaagde - Uitbreiding - Burgerlijke
rechtsvordering van de beklaagde - Voorwaarden - Nauw verband.
De vernietiging, op de voorziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt de vernietiging mee van
de eindbeslissing op de door hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen hij zich ook regelmatig voorzien
heeft, als de rechter een nauw verband
tussen deze beslissingen heeft gelegd.
1197
25 november 1997
45. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beklaagde - Vernietiging van de beslissing op de strafvordering - Uitbreiding
- Vereiste.
Vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing waarbij het verzet van de beklaagde
tegen het verstekvonnis dat hem op de
strafvordering veroordeelt, niet ontvankelijk wordt verklaard, heeft de vernietiging
tot gevolg van dezelfde niet-ontvankelijkheidsverklaring in zoverre zij betrekking
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heeft op de beslissingen op de tegen de
beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering.
1201
25 november 1997
Burgerrechtelijk aansprakelijke
46. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerrechtelijk aansprakelijke- Uitbreiding- Vordering als burgerlijke partij Voorwaarden - Nauw verband.
De vernietiging, op de voorziening van
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij,
van de beslissing op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt
de vernietiging mee van de eindbeslissing
op de door haar ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, waartegen zij zich regelmatig voorzien heeft, als de rechter een
nauw verband tussen deze beslissingen
heeft gelegd.
1197
25 november 1997
Burgerlijke partij
47. - Vernietiging. Omvang- Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke partij - Cassatieberoep van
de burgerlijke partij - Vernietiging van
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging van de beslissing
die de strafvordering vervallen verklaart
--'-- Voorwaarden.
Wanneer de strafrechter de met de strafvordering verbonden burgerlijke rechtsvordering vervallen verklaart omdat hij
de gegrondheid van de tenlastelegging
niet kan onderzoeken, heeft de op het
cassatieberoep van een burgerlijke partij
uitgesproken vernietiging van de beslissing op de door haar tegen de verdachte
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, de
vernietiging tot gevolg van de beslissing
op de tegen de verdachte ingestelde strafvordering waarbij de strafrechter zich het
recht ontzegt uitspraak te doen over de
strafvordering, alsook van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvorderingvan andere
burgerlijke partijen, die op deze tenlastelegging is gegrond.
9 december 1997
1333
48. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke partij - Cassatieberoep van
de burgerlijke partij - Vernietiging van
de beslissing gewezen op haar burgerlijke
rechtsvordering- Uitbreiding van de vernietiging tot de beslissing die de strafvordering veruallen verklaart - Vernietiging
van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van andere burgerlijke partijen.

Wanneer de strafrechter de met de strafvordering verbonden burgerlijke rechtsvordering vervallen verklaart omdat hij
de gegrondheid van de tenlastelegging
niet kan onderzoeken, heeft de op het
cassatieberoep van een burgerlijke partij
uitgesproken vernietiging van de beslissing op de door haar tegen de verdachte
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, de
vernietiging tot gevolg van de beslissing
op de tegen de verdachte ingestelde strafvordering waarbij de strafrechter zich het
recht ontzegt uitspraak te doen over de
strafvordering, alsook van de beslissing
op de burgerlijke rechtsvorderingvan andere
burgerlijke partijen, die op deze tenlastelegging is gegrond.
9 december 1997
1333
49. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke partij - Bestreden beslissing
- Beslissing waarbij een telastlegging niet
bewezen wordt verklaard - Vernietiging
- Beslissing waarbij een andere telastlegging niet bewezen wordt verklaard die op
de eerste stoelt - Gevolg.
Vernietiging, op de vordering van de
burgerlijke partij, van de beslissing waarbij een telastelegging niet bewezen wordt
verklaard, brengt de vernietiging mee van
de beslissing waarbij een andere telastelegging niet bewezen wordt verklaard, die
het gevolg is van de eerste beslissing.
16 december 1997
1372
Tussenkomende partij
50. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij- Verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde - Veroordeling in solidum van de
beklaagde en de verzekeraar - Cassatieberoep van de verzekeraar - Nietontvankelijkheid- Cassatieberoep van de
beklaagde - Vernietiging - Geuolg.
Wanneer de beslissing waarbij de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, op diens cassatieberoep wordt vernietigd, verliest de beslissing, waarbij de
verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de beklaagde, als vrijwillig
tussengekomen partij voor de feitenrechter, wordt veroordeeld om schadevergoeding aan de burgerlijke partij te betalen,
haar reden van bestaan, ook al is het
cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij niet ontvankelijk.
73
15 januari 1997
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51. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij - Voorziening Eindbeslissing - Vernietiging - Uitbreiding- Niet definitieve beslissing- Afstand
van het cassatieberoep zonder berusting.
Wanneer de rechter, op twee burgerlijke
rechtsvorderingen tegen de vrijwillig tussengekomen partij, twee beslissingen heeft
gewezen die door dezelfde onwettigheid
zijn aangetast maar waarvan de ene een
eindbeslissing is en de andere niet, brengt
de inwilliging van de voorziening van de
vrijwillig tussengekomen partij tegen de
eerste beslissing de vernietiging mee van
de andere beslissing, ook al is de voorziening tegen die beslissing vooralsnog niet
ontvankelijk en ook al is van die voorziening afstand gedaan zonder erin te berusten.
15 oktober 1997
978

BINDENDVERKLARING
52. - Bindendverklaring - Cassatieberoep - Strafzaken - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig
tussengekomen partij- Voorziening tegen
de beklaagde - Geen geding tussen hen
noch veroordeling - Betekening van de
voorziening aan de beklaagde- Gevolgen.
De betekening aan de beklaagde van de
voorziening die door de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij is
ingesteld, geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest.
12 november 1997
1119

ALLERLEI
53. - Allerlei - Verweerder- Dossier
- Vereiste - Medewerking van een advocaat bij het Hof
Het Hof slaat geen acht op het dossier
dat door de raadsman van de verweerder
is neergelegd zonder de medewerking van
een advocaat bij het Hof.
389
21 maart 1997
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Termijnen van cassatieberoep en betekening
Duur, begin en einde
Vormen
Algemeen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
Vorm en termijn voor memories en stukken
TUCHTZAKEN

Termijnen van cassatieberoep en betekening
Vormen
ARRESTEN RAAD VAN STATE

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

Eisers en verweerders
1. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld- Eisers en verweerders
- Verweerder - Openbaar ministerie Arbeidshof- Auditeur-generaal.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een arrest van het arbeidshof dat
gericht is tegen "de auditeur-generaal bij
het arbeidshof'. (Artt. 143 en 145 Ger.W.)
5 mei 1997
518
2. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Verweerders- Onderscheiden beslissingen - Voorziening gericht tegen een beslissing- Veroordeling tot de kosten- Belang.
Als een voorziening alleen gericht is
tegen een beslissing die niet alle verweerders betreft, heeft de eiser toch het vereiste belang tegenover de anderen als hij
in alle kosten veroordeeld werd.
13 juni 1997
640
3. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Geen geding uoor de feitenrechter tussen eiser en verweerder - Geen veroordeling van de ene partij ten uoordele van de
andere - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van een partij tegen een andere partij met
wie zij voor de feitenrechter niet in geding
was en ten voordele van wie de bestreden

beslissing geen veroordeling van eiser
uitspreekt.
10 oktober 1997
951
4. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld- Eisers en verweerders
- Beslissing waarbij de gevrijwaarde wordt
veroordeeld om de oorspronkelijke eiser te
vergoeden - Beslissing definitief geworden tussen die eiser en de gevrijwaarde Cassatieberoep door de verweerder in vrijwaring- Geen enkele onsplitsbaarheidOntuankelijkheid.
Wanneer de beslissing waarbij de gevrijwaarde, op de hoofdvordering, wordt veroordeeld om de oorspronkelijke eiser te
vergoeden, bij gebrek aan cassatieberoep
vanwege de gevrijwaarde definitief geworden is tussen die eiser en de gevrijwaarde,
is het cassatieberoep van de verweerder in
vrijwaring tegen die beslissing, bij gebrek
aan onsplitsbaarheid van de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, niet
ontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser.
10 oktober 1997
951
5. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Geding uoor de feitenrechter- Verschillende partijen - Ontvankelijkheid - Belang.
Ontvankelijk is het cassatieberoep ten
aanzien van een verweerder, wanneer tussen de eiser en die verweerder voor de
feitenrechter een geschil aanhangig was
en de bestreden beslissing daarover uitspraak he eft gedaan. (Artt. 17, 18 en 1073
Ger.W.)
11 december 1997
1348
6. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Verweerder - Gewraakte rechter Gewraakte magistraat van het openbaar
ministerie - Ontvankelijkheid.
Ret cassatieberoep waarbij de partij die
de wraking vordert, opkomt tegen het
arrest van het hof van beroep waarbij de
wraking van een rechter of een magistraat van het O.M. wordt verworpen, is
niet tegen die magistraten gericht; een
dergelijk cassatieberoep, wanneer het in
de wettelijke vormen en binnen de wettelijke termijn is ingesteld, is ontvankelijk
zonder dat het aan iemand hoeft te worden betekend; het is niet ontvankelijk in
zoverre het aan de gewraakte magistraten is betekend en d us tegen hen is gericht.
·
(Art. 835 Ger.W.)
12 december 1997
1352
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7. - Burgerlijke zaken- Personen door
of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders
- Verweerder - Gewraakte rechter Gewraakte magistraat van het openbaar
ministerie - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep waarbij de partij die
de wraking vordert, opkomt tegen het
arrest van het hof van beroep waarbij de
wraking van een rechter of een magistraat van het O.M. wordt verworpen, is
niet tegen die magistraten gericht; een
dergelijk cassatieberoep, wanneer het in
de wettelijke vormen en binnen de wettelijke termijn is ingesteld, is ontvankelijk
zonder dat het aan iemand hoeft te worden betekend; het is niet ontvankelijk in
zoverre het aan de gewraakte magistraten is betekend en dus tegen hen is gericht.
(Art. 835 Ger.W.)
12 december 1997
1355
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING

Duur, begin en einde
8. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Begin - Mindervaliden
- Rechterlijke beslissing- Kennisgeving.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep dat tegen een arrest
inzake uitkeringen aan mindervaliden 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°, 582, 1°,
704, eerste lid, 792, tweede en derde lid,
1073, eerste lid, 1078 en 1079, eerste lid,
Ger.W.)
17 maart 1997
371
9. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde- Begin- Bestreden beslissing - Eiser tot cassatie - Beslissing op
tegenspraak - Verweerder in cassatie Beslissing bij verstek - Termijn voor verzet- Cassatieberoep van eiser- Ontvankelijkheid.
Ten aanzien van de partij die geen verstek laat gaan, loopt de termijn om cassatieberoep in te stellen vanaf de dag van de
betekening van de bestreden beslissing of
van de dag van de kennisgeving ervan
overeenkomstig artikel 792, tweede en
derde lid, Ger.W. (Artt. 1073 en 1076 Ger.W.)
17 maart 1997
371
10. - Burgerlijke zaken - Termijnen
van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Aanvang - Gerechtsbrief

De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil tussen een verzekeringsinstelling en een zorgenverstrekker
tot terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde prestaties van de verzekering voor
geneeskundige verzorging neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving
van de bestreden beslissing bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van deze beslissing. (Artt. 704, eerste
lid, 792, tweede en derde lid, en 1073
Ger.W.)
30juni 1997
737
VORMEN

Algemeen
11. - Burgerlijke zaken - Vormen Algemeen - Bevoegdheid van het HofAmbtshalve voorgedragen middelen- Voorziening- Middel van niet-ontvankelijkheid
- Ambtshalve onderzoek - Verdaging
van de zaak - Kennisgeving aan advocaten van partijen.
Indien het Hof een middel van nietontvankelijkheid van de voorziening ambtshalve wenst te onderzoeken, hieruit afgeleid
dat de voorziening gericht is tegen arresten die in afzonderlijke zaken zijn gewezen, beveelt het de verdaging van de.zaak
en wordt hiervan kennis gegeven bij gerechtsbrief aan de advocaten van de partijen.
(Art. 1097, derde lid, Ger.W.)
28 februari 1997
291
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
12. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Uiteenzetting van de middelen Ontstentenis - Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift houdende de voorziening in cassatie dat de uiteenzetting van
de middelen van eiser niet bevat is niet
ontvankelijk. (Art. 1080 Ger.W.)
24 januari 1997
103
13. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen- Beslissing gewezen in het kader van
de wet van 26 juni 1990 - Bescherming
van de persoon van de geesteszieke Cassatieberoep - Verzoekschrift - Art.
1080 Ger. W. - Toepasselijkheid.
De wet van 26 juni 1990 betreffende de
persoon van de geesteszieke houdt geen
afwijkende bepaling van art. 1080 Ger.W.
in, zodat het verzoekschrift, waarbij een
voorziening in cassatie wordt ingesteld
met toepassing van artikel 31 van de
voormelde wet van 26 juni 1990, moet
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ondertekend zijn door een advocaat bij het
Hof van Cassatie. (Art. 1080 Ger.W.; art.
31 wet 26 juni 1990.)
8 december 1997
1300
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
14. - Burgerlijke zaken- VormenVorm en termijn van betekening en I ofneerlegging- 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.)
7 april1997
418
Vorm en termijn voor memories en stukken
15. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn voor memories en stukken
Taalgebruik- Bestreden arrest en cassatieberoep - Duitse taal - Beschikking van
de eerste voorzitter - Verdere rechtspleging - Franse taal - Memorie van antwoord - Nederlandse taal - Nietigheid
- Tweede memorie van antwoord- Franse
taal - Ontvankelijkheid - Termijn.
Wanneer een memorie van antwoord
nietig is doordat ze in het Nederlands is
gesteld, terwijl de eerste voorzitter van
het Hof van Cassatie, nadat een in het
Duits gesteld cassatieberoep tegen een in
die taal gewezen arrest werd ingesteld,
beslist heeft dat de rechtspleging in het
Frans zal worden gevoerd, is een tweede
in het Frans gestelde en binnen de wettelijke termijn neergelegde memorie ontvankelijk; het arrest van het Hof, waarbij de
eerste memorie van antwoord niet ontvankelijk wordt verklaard, stuit die termijn
op de datum van de indiening van die akte
en de gevolgen ·van die stuiting duren
voort tot op de dag van die beslissing.
(Art. 1093, eerste lid, Ger.W.; art. 40 Taalwet Gerechtszaken.)
6 februari 1997
169
16. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn voor meriwries en stukken
- Vorm- Stukken- Verweerder- Advocaat bij het Hof van Cassatie.
In burgerlijke zaken kan het Hof geen
acht slaan op stukken die door verweerder
of in zijn naam aan de griffie zijn gezonden zonder de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cas satie. (Art. 1098
Ger.W.)
9juni 1997
626

17. - Burgerlijke zaken - Vormen Vorm en termijn voor memories en stukken
- Memorie van antwoord.
Het Hof kan geen acht slaan op een
memorie van antwoord die buiten de termijn bepaald in art. 1093 Ger.W. ter griffie
van het Hof werd ingediend. (Art. 1093,
eerste lid, Ger.W.)
26juni 1997
720
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep
18. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep - Eindbeslissing- Titssengeschil.- Getuigenverhoor - Wettigheid
- Passiviteit van de eiser.
Het arrest dat, op vordering van een
partij, een getuigenverhoor beveelt, terwijl de wettigheid van deze onderzoeksmaatregel door de andere partij werd betwist
op grand van de foutieve passiviteit van
de verzoeker van dit getuigenverhoor in
de voorafgaande procedure, is aangaande
dit tussengeschil een eindbeslissing waartegen een voorziening in cassatie openstaat. (Art. 1077 Ger.W.)
10 januari 1997
56
19. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep- Beslissing alvorens recht
te doen - Onderzoeksmaatregel - Getuigenverhoor - Titssengeschil - Beslissing
tot verhoor van bijkomende getuige- Middel van niet-ontvankelijkheid voorziening.
Niet ontvankelijk is de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening tegen een
beslissing, oak al zou zij onregelmatig
zijn, waarbij een rechter tijdens het getuigenverhoor ingaat op het verzoek van een
partij een andere getuige voor te brengen.
(Artt. 612 en 941 Ger.W.)
13 januari 1997
58
20. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep - Verzoek om een nieuwe
conclusietermijn.
Uit de wettelijke bepaling dat tegen
beschikkingen van de rechter op verzoeken om een nieuwe conclusietermijn geen
rechtsmiddel openstaatvolgt dat geen cassatieberoep openstaat, noch tegen de beschikking die de aanvraag afwijst noch tegen
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de beschikking die de aanvraag inwilligt.
(Art. 748, § 2, eerste, vierde en vijfde lid
Ger.W.)
24 januari 1997
103
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld

21. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is
ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten- Regel- Uitzonderingen.
Buiten het toepassingsgeval van art.
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en
het geval van regelmatige afstand kan, in
burgerlijke zaken, een partij zich geen
tweede maal in cassatie voorzien tegen
een en dezelfde beslissing, ook al is het
tweede cassatieberoep ingesteld voordat
het eerste was verworpen. (Art. 1082, tweede
lid, Ger.W.)
418
7 april 1997

22. - Burgerltjke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is
ingesteld - Ontvankelijkheid.
Buiten het toepassingsgeval van art.
40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en
het geval van regelmatige afstand, kan
een partij zich in burgerrechtelijke zaken
geen tweede maal in cassatie voorzien
tegen dezelfde beslissing, zelfs als dit tweede
cassatieberoep v66r de verwerping van
het eerste is ingesteld. (Art. 1082, tweede
lid, Ger.W.)
1184
20 november 1997

Voor de toepassing van art. 78, 6°, K.B.
12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk voorwerp van het geschil. (Art. 78,
6°, K.B. 12 aug. 1994; art. 616 Ger.W.)
(Impliciet.)
20
6 januari 1997
AFSTAND

25. - Burgerlijke zaken - Afstand Advocaat bij het Hofvan Cassatie -Akteverlening.
In burgerlijke zaken verleent het Hof
akte van de door een advocaat bij het
Hof van Cassatie gedane afstand van het
cassatieberoep. (Artt. 824 en 1112
Ger.W.)
17 maart 1997
373
ALLERLEI

26. - Burgerlijke zaken - Allerlei Niet-ontvankelijkheid - Geen grand van
niet-ontvankelijkheid - Procedure.
Het Hof kan, zonder enig ander vormvereiste, een voorziening ambtshalve niet
ontvankelijk verklaren wegens gemis aan
bestaansreden, wanneer, enerzijds, dat gemis
aan bestaansreden hieruit volgt dat het
bestreden arrest al door het Hof was vernietigd ten gevolge van de vernietiging
van een vorig arrest, en wanneer, anderzijds, de kosten van de niet ontvankelijk
verklaarde voorziening worden aangehouden, zodat die verklaring van nietontvankelijkheid eiser niet kan benadelen.
(Art. 1097 Ger.W.) (Impliciet.)
1355
12 december 1997

Allerlei
23. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- Allerlei
- Aanleg - Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Verkiezingen - Beroep.

Voor de toepassing van art. 78, 6°, K.B.
12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk voorwerp van het geschil. (Art. 78,
6°, K.B. 12 aug. 1994; art. 616 Ger.W.)
(Impliciet.)
18
6 januari 1997
24. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Allerlei
Aanleg- Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Verkiezingen - Beroep.

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

27.- Strafzaken-Algemeen-Samenstelling dossier - Voorlopige hechtenis Controle -Dossier- Inhoud.
Wanneer het Hof oordeelt over een cassatieberoep inzake handhaving van de voorlopige hechtenis moet en mag het slechts de
wettigheid van het bestreden arrest onderzoeken; hieruit volgt dat het dossier dat
aan het Hof moet worden overgemaakt,
slechts de stukken moet bevatten die deze
controle moeten mogelijk maken en niet
het gehele dossier van het gerechtelijk
onderzoek. (Art. 31, §§ 2 en 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
14 januari 1997
67

-61PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN
INGESTELD
'

beeindigt, maar tegen wie deze een veroordeling, sanctie of andere maatregel uitspreekt. (Art. 216 Sv.)
24juni1997
700
StrafVordering
Beklaagde en verdachte
Burgerlijke rechtsvordering
28. - Strafzaken - Personen door of
Beklaagde
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor32. - Strafzaken - Personen door of
den ingesteld- Strafuordering- Beklaagde
tegen wie cassatieberoep kan of moet woren verdachte - Rechtsbelang.
Om een ontvankelijk cassatieberoep in den ingesteld - Burgerlijke rechtsvordete stellen, moet de eiser een rechtsbelang ring - Beklaagde - Gemeenschappelijk
hebben dat op objectieve wijze moet beoor- Motorwaarborgfonds- Vrijwillige tussendeeld worden, naargelang de cassatie- komst- Bindendverklaring- Geen geding
mogelijkheden welke bepaald worden door - Ontvankelijkheid.
algemeen geldende criteria, zonder dat
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
daarbij subjectieve beschouwingen ofper- van de beklaagde tegen de beslissing waarsoonlijke voorkeur in aanmerking komen. bij het arrest bindend en tegenstelbaar
156 wordt verklaard aan het Gemeenschappe4 februari 1997
29. - Strafzaken - Personen door of lijk Motorwaarborgfonds.
526
6 mei 1997
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld- Strafuordering- Beklaagde
Burgerlijke partij
en verdachte - Veroordelend arrest 33. - Strafzaken - Personen door of
Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Geen
tegen wie cassatieberoep kan of moet woreffectieve hechtenis - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de beklaagde den ingesteld - Burgerlijke rechtsvordetegen het arrest waarbij hij tot een vrij- ring- Burgerlijke partij- Hoedanigheid
heidsstraf is veroordeeld en waarbij zijn - Belang ~ Ontvankelijkheid.
De grond van niet-ontvankelijkheid van
onmiddellijke aanhouding is bevolen, is
niet ontvankelijk indien de beklaagde zich de voorziening die geheel steunt op het
niet effectief in hechtenis bevond op het gebrek aan hoedanigheid en belang van
ogenblik dat hij cassatieberoep instelde. de eiser in cassatie om voor de feitenrechter een burgerlijke rechtsvordering
(Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866.)
162 tegen de verweerder in te stellen, kan niet
4 februari 1997
aangenomen worden wanneer uit de stuk30. - Strafzaken - Personen door of ken waarop het Hofvermag acht te slaan,
tegen wie cassatieberoep kan of moet wor- niet blijkt dat verweerder dit gebrek aan
den ingesteld- Strafuordering- Beklaagde hoedanigheid en belang bij de appelen verdachte - Veroordelend arrest rechters heeft aangevoerd.
Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Ont96
21 januari 1997
vankelijkheid - Voorwaarde.
Tussenkomende
partij
Het cassatieberoep van de beklaagde
tegen het veroordelend arrest waarbij zijn
34. - Strafzaken - Personen door of
onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, tegen wie cassatieberoep kan of moet woris niet ontvankelijk wat de strafVordering den ingesteld - Burgerlijke rechtsvordebetreft, als niet blijkt dat de beklaagde ring - Tussenkomende partij - Geen
zich werkelijk in hechtenis bevond op het geding voor de feitenrechter tussen eiser en
ogenblik dat hij die voorziening instelde. verweerder - Geen veroordeling van de
(Art. 421 Sv.; art. 2 wet 10 feb. 1866; art. ene partij ten voordele van de andere 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
Ontvankelijkheid.
283
26 februari 1997
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
Andere partijen
wanneer er tussen eiser en verweerder
31. - Strafzaken - Personen door of geen geding is aangegaan voor de feitentegen wie cassatieberoep kan of moet wor- rechter en de ene partij niet is veroordeeld
den ingesteld - Strafvordering - Andere ten voordele van de andere.
15 oktober 1997
978
partijen - Derde tegen wie de bestreden
beslissing uitspraak doet- Ontvankelijk35. - Strafzaken - Personen door of
heid.
tegen wie cassatieberoep kan of moet worOntvankelijk is het cassatieberoep van den ingesteld - Burgerlijke rechtsvordede derde die weliswaar geen partij was in ring- Tussenkomende partij- Cassatiede aanleg die de bestreden beslissing beroep niet ontvankelijk tegen een verweer-

-62der - Betekening van het cassatieberoep
aan die verweerder - Gevolg.
Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk is tegen een verweerder, omdat tussen eiser en die verweerder geen geding is
aangegaan voor de feitenrechter en de
bestreden beslissing eiser niet veroordeelt
ten gunste van die verweerder, kan de
betekening van het cassatieberoep aan die
verweerder gelden als oproeping van die
partij tot bindendverklaring van het arrest.
15 oktober 1997
978
36. - Strafzaken - Personen door of
tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig tussengekomen partij - Voorziening tegen de beklaagde - Geen geding
tussen hen noch veroordeling - Ontvankelijkheid.
De voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij is niet ontvankelijk om
zich in cassatie te voorzien tegen de beklaagde, wanneer tussen die partijen geen
geding is aangegaan en geen veroordeling
van de vrijwillig tussengekomen partij ten
gunste van de beklaagde is uitgesproken.
12 november 1997
1119
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING

Strafvdrdering
Duur, begin en einde

37. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Begin Verstekarrest.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk
is het cassatieberoep dat de beklaagde
tegen een verstekarrest heeft ingesteld
meer dan vijftien vrije dagen na het verstrijken van de gewone verzettermijn. (Artt.
373, 413, derde lid, Sv.)
1342
10 december 1997
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
38. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Cassatieberoep van
de verdachte.
In de regel is niet ontvankelijk het
cassatieberoep, door de verdachte v66r de
eindbeslissing ingesteld tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat, zonder uitspraak te doen over een
geschil inzake de bevoegdheid van de on-

derzoeksgerechten, de verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst. (Art. 416
Sv.)
4 juni 1997
616
39. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafuordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling- Verwijzing naar
de correctionele rechtbank- Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat de verdachte v66r de eindbeslissing
heeft ingesteld tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil
inzake bevoegdheid, de verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst. (Art. 416
Sv.)
11 juni 1997
638
40. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafuordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Voorlopige hechtenis -Handhaving - Verzoek tot taalwijziging op
grand van artikel 19 Taalwet Gerechtszaken - Verwerping - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Beslissing.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het verzoek
om wijziging van de taal van de rechtspleging afwijst. (Art. 416 Sv.)
15 juli 1997
749
41. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafuordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling- Verwijzing naar
de correctionele rechtbank - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
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.)
5 augustus 1997
758
42. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beschikking tot onttrekking
van de zaak aan de onderzoeksrechter Verwijzing van het dossier naar de procureur des Konings - Hoger beroep van de
verdachte - Arrest van de kamer van

-63inbeschuldigmgstelling - Cassatieber~ep
- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, v66r 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 haar bevoegdheid uitspraak
te doen, het dossier onttrekt aan de onderzoeksrechter en het naar de procureur des
Konings verwijst opdat deze zou handelen
als naar recht, op grond dat de beroepen
beslissing geen uitspraak doet over enig
geschilpunt of enige betwisting, maar een
maatregel van rechtsbedeling is. (Art. 416
Sv.)
8 oktober 1997
944
43. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Stedenbouw - Veroordeling
tot een straf- Verdaging van de uitspraak
over de herstelvordering.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld
tegen het arrest dat, inzake ruimtelijke
ordening en stedenbouw, de' beklaagde
veroordeelt tot een straf en de zaak naar
een latere datum verdaagt voor uitspraak
over het herstel van de plaats in de vorige
staat. (Art. 416 Sv.)
18 november 1997
1174
44. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing).
'
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat voor de eindbeslissing wordt ingesteld
tegen het arrest dat, inzake ruimtelijke
ordening en stedebouw, de beklaagden
veroordeelt tot straf en de zaak naar een
latere terechtzitting verdaagt voor afzonderlijke beslissing met betrekking tot het
gevorderde herstel van de plaats in de
vorige staat en de betalingvan een dwangsom bij niet tijdige uitvoering.
9 december 1997
1329
Allerlei
45. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen Verwijzing naar het hof- Verwijzingsarrest- Cassatieberoep vap de veroordeelde
- Draagwijdte.
Op het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar
het hof van assisen, dat gelijktijdig met
het cassatieberoep tegen het veroordelend

arrest is ingesteld binnen vijftien dagen
na de uitspraak van dit arrest, neemt het
Hof geen kennis van de schending van de
wetten inzake de bevoegdheid van de kamer
van inbeschuldigingstelling en van het
hof van assisen, noch van het onderzoek
over de in art. 299 Sv. vermelde nietigheden of over de nietigheden wegens nietinachtneming van de wetten tot invoering
van het debat op tegenspraak en tot regeling van het taalgebruik voor de kamer
van inbeschuldigingstelling.
343
12 maart 1997
Burgerlijke rechtvordering
Duur, begin en einde
46. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering- Duur, begin en einde Begin - Verstekvonnis - Gewone termijn
van verzet - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Vonnis - Voorziening van
de burgerlijke partij.
Niet ontvankelijk is de voorziening van
de burgerlijke partij tegen een vonnis gewezen op haar hoger beroep tegen een ten
aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen vonnis voor het verstrijken van de
gewone termijn van verzet.
1013
21 oktober 1997
47. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering- Duur, begin en einde Begin - Verstekarrest - Betekening op
verzoek van het openbaar ministerie.
De betekening op verzoek van het O.M.
van een ten aanzien van de beklaagde bij
verstek gewezen arrest doet voor laatstgenoemde de verzettermijn ingaan en
bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop de
termijn waarbinnen de burgerlijke partij
cassatieberoep kan instellen begint te lopen.
(Art. 413, derde lid, Sv.)
1346
10 december 1997
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
48. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Arrest dat
alleen een provisie toekent, een deskundigenonderzoek beveelt en de zaak sine die
verdaagt.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk
wanneer het v66r de eindbeslissing ingesteld is tegen een arrest dat, zonder uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil,
verschillende provisionele vergoedingen toekent, een deskundigenonderzoek beveelt
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en de zaak voor voortgezette behandeling
op burgerlijk gebied sine die verdaagt.
(Art. 416 Sv.)
7 mei 1997
527

49. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beslissing
bij verstek t.a.v. de beklaagde- Gewone
verzetstermijn niet verstreken - Beslissing op tegenspraak t.a.v. de verzekeraar
van de beklaagde - Beroep in cassatie
door de burgerlijke partij- Ontvankelijkheid.
Wanneer een beslissing de beklaagde
bij verstek veroordeelt en zijn verzekeraar, vrijwillig tussengekomen partij, op
tegenspraak aileen veroordeelt om de schade
van de burgerlijke partij te vergoeden in
de mate waarin die schade door de beklaagde
is veroorzaakt, is het cassatieberoep van
de burgerlijke partij tegen de verzekeraar
dat v66r het verstrijken van de gewone
verzetstermijn is ingesteld, niet ontvankelijk.
25juni 1997
713
VORMEN

Algemeen
50. - Strafzaken - Vormen - Algemeen - Strafproces - Beklaagde optredend als vragende partij- Verklaring ter
griffie - Geen betekening - Gevolg.
Niet ontvankelijk bij ontstentenis van
betekening aan de partij tegen wie het is
gericht is het cassatieberoep dat de beklaagde
in een strafproces instelt tegen de beslissing over zijn vraag tot teruggave van in
beslag genomen zaken. (Art. 418 Sv.)
11 februari 1997
200
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen

51.- Strafzaken- Vormen- Vorm
van het cassatieberoep en vermeldingenBescherming van de maatschappij- Voorziening in cassatie bij brief ingesteld Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep,
dat door een ge!nterneerde in een inrichting tot bescherming van de maatschappij
tegen een beslissing van een commissie
tot bescherming van de maatschappij is
gericht, wanneer de verklaring van voorziening niet is gedaan aan de bestuurder
van die inrichting of aan zijn gemachtigde. (Art. 1 wet 25 juli 1893.)
769
3 september 1997

52. - Strafzaken - Vormen - Vorm
van het cassatieberoep en vermeldingen Cassatieberoep bij brief ingesteld.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat in strafzaken bij brief is ingesteld.
(Art. 417 Sv.)
4 november 1997
1075
53. - Strafzaken - Vormen - Vorm
van het cassatieberoep en vermeldingen Strafrechter - Verzoek tot wraking Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep
-Arrest van het hof van beroep.
Het cassatieberoep tegen het arrest van
de burgerlijke kamer van het hof van
beroep, dat, op het hoger beroep tegen de
uitspraak over een verzoek tot wraking
van een rechter van de correctionele rechtbank, dit verzoek niet ontvankelijk verklaart, wordt ingesteld door een verklaring
ter griffie overeenkomstig art. 417 Sv.
(Art. 417 Sv.)
18 november 1997 '
1160
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
54. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en/ of neerlegging- Woonplaats- Vermelding- Onjuist
- Gevolg - Belang - Ontvankelijkheid.
De grond van niet-ontvankelijkheid van
de voorziening wegens een onjuiste vermelding van de woonplaats van eiser in de
akte van betekening van de voorziening
kan niet aangenomen worden indien geen
belangenschade wordt aangevoerd. (Artt.
43, 2°, 861 en 862 Ger.W.)
21 januari 1997
96
55. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging- Inschrijving in het handelsregister
- Ontstentenis - Gevolg - Belang Ontvankelijkheid.
De grond van,niet-ontvankelijkheid van
de voorziening wegens ontstentenis van
vermelding van de inschrijving van eiser
in het handelsregister in de akte van
betekening van de voorziening kan niet
aangenomen worden indien geen belangenschade wordt aangevoerd. (Artt. 43, 2°,
851 en 862 Ger.W.)
21 januari 1997
96
56. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Vorm van betekening - Voorziening van het openbaar ministerie - Akte
van betekening - Vaststellingen - Akte
van voorziening - Afschrift - Col).trole
door het Hof- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorzienii:tg van
het openbaar ministerie wanneer door de

-65gerechtsdeurwaarder de overhandiging van
een kopie van de akte van voorziening
niet op authentieke wijze wordt vastgesteld en de overgelegde stukken niet toelaten na te gaan of een volledig afschrift
van deze akte aan de verweerder werd
betekend. (Art. 418, eerste lid, Sv.)
4 februari 1997
158
57. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging- Burgerlijke-partijstelling-Buitenvervolgingstelling - Ongegrond verzet Cassatieberoep van de burgerlijke partij
- Geen betekening aan het openbaar ministerie - Gevolg.
Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling is niet ontvankelijk, in zoverre
het gericht is tegen de beslissing waarbij
het verzet ongegrond verklaard wordt en
tegen de veroordeling in de kosten van de
strafVordering en van het hoger beroep,
wanneer het niet aan het openbaar ministerie is betekend. (Art. 418 Sv.)
313
5 maart 1997
58. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en/of neerlegging- Burgerlijke-partijstelling- Buitenvervolgingstelling - Ongegrond verzet Veroordeling in de kosten van de strafvordering en van het hager beroep- Cassatieberoep in de burgerlijke partij - Geen
betekening aan het openbaar ministerie Gevolg.
Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling is niet ontvankelijk, in zoverre
het gericht is tegen de beslissing waarbij
het verzet ongegrond verklaard wordt en
tegen de veroordeling in de kosten van de
strafVordering en van het hoger beroep,
wanneer het niet aan het openbaar ministerie is betekend. (Art. 418 Sv.)
313
5 maart 1997
59. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging- Burgerlijke-partijstelling- Buitenvervolgingstelling - Ongegrond verzet Veroordeling tot betaling van schadevergoeding - Cassatieberoep van de burgerlijke partij - Geen betekening aan het
openbaar ministerie - Gevolg.
Het cassatieberoep van de burgerlijke
partij tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot buitenvervolgingstelling is niet ontvankelijk, in zoverre
het gericht is tegen de beslissing waarbij
zij veroordeeld wordt tot betalingvan scha-

devergoeding aan de verdachte, wanneer
het niet aan het openbaar ministerie is
betekend. (Art. 418 Sv.)
313
5 maart 1997
60. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging- Rogatoire commissie- Overtuigingsstukken- Beschikking tot overmakingOpenbaar ministerie- Betekening- Ontvankelijkheid.
De voorziening van een verzetdoende
partij tegen een beschikking tot overmaking van overtuigingsstukken aan het buitenland, waarvan uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt
dat deze voorziening betekend werd aan
het openbaar ministerie, is niet ontvankelijk. (Art. 418 Sv.)
419
8 april 1997
61. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Verklaring van beroep in cassatie.
De verklaring van beroep in cassatie
wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft
gewezen; die rechtsvorm is substantieel
en kan door geen andere worden vervangen. (Art. 417 Sv.)
17 september 1997
828
62. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij - Geen betekening - Gevolg.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de civielrechtelijk aansprakelijke partij als het niet is betekend aan de partij
waartegen het gericht is. (Art. 418 Sv.)
18 november 1997
1174
Vorm en termijn voor memories en stukken
63. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn voor memories en stukken Brief aan de procureur-generaal bij het
Hof- Termijn.
Het Hof slaat geen acht op een door
eiser aan de procureur-generaal bij het
Hof toegezonden brief, waarbij gevraagd
wordt van ambtswege cassatie te vorderen, die buiten de bij artikel 420bis Sv.
bepaalde termijn van twee maanden ter
griffie werd ontvangen.
96
21 januari 1997
64. - Strafzaken - Vormen - Vorm en
termijn voor memories en stukken - Voorlo·
pige hechtenis - Handhaving van de hechtenis - Neerlegging van een memorie - Termijn - Verzoek tot uitstel - Gevolgen.

-66De termijn van vijf dagen om een memorie ter gri:ffie van het Hof te doen toekomen, kan niet worden geschorst door een
verzoek om uitstel van de verdachte of
van zijn raadsman; de schorsing van de
termijn tijdens de duur van het op verzoek
van de verdachte of van zijn raadsman
verleende uitstel is uitsluitend van toepassing op de door de wet bepaalde termijn
om uitspraak te doen. (Artt. 31, § 3, en 32
Wet Voorlopige Hechtenis.)
5 maart 1997
316

65. - Strafzaken - Vormen - Vorm
en termijn voor memories en stukken Geschrift genaamd "conclusie"- Ondertekening- Naam en hoedanigheid van de
ondertekenaar - Voorwaarden.
Het Hof slaat geen acht op een geschrift,
"conclusie" genaamd, dat tot staving van
een cassatieberoep is neergelegd en onder
het woord '1oco" en de naam van een
advocaat een onleesbare handtekening draagt
en noch de naam noch de hoedanigheid
van de ondertekenaar vermeldt.
1389
17 december 1997
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Algemeen
66. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen Niet bestaande procedure.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot cassatie dat erop gericht is een niet
bestaande procedure in te leiden, zoals
het verzoekschrift tot vernietiging van
een door het openbaar ministerie genamen administratieve beslissing.
345
12 maart 1997

67. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen Bescherming van de maatschappij- Internering - Veroordeelde gei"nterneerd bij
beslissing van de minister van Justitie Beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij - Gunstig
advies over de opheffing van de internering - Ontvankelijkheid.
Niet vatbaar voor cassatieberoep is de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die vaststelt
dat de geestestoestand van de veroordeelde, v66r het verstrijken van de straftijd, voldoende is verbeterd zodat zijn internering niet meer nodig is. (Art. 21 Wet
Bescherming Maatschappij .)
19 maart 1997
384

Strafvordering
Algemeen
68. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen.
De voorziening die slechts gericht is
tegen een overbodig geworden onderdeel
van de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.
96
21 januari 1997
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar
voor cassatieberoep
69. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep - Aanvraag
tot herziening - Arrest van het hof van
beroep dat een ad vies uitbrengt- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Het arrest waarbij een hof van beroep
een advies uitbrengt over de vraag of er
grond bestaat tot herziening, is niet voor
cassatieberoep vatbaar, aangezien een dergelijk arrest luidens art. 445 Sv. moet
worden voorgelegd aan het Hof van Cassatie dat de plicht heeft na te gaan of het
onderzoek overeenkomstig de wet is geschied.
(Art. 445 Sv.)
29 juli 1997
754
70. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet
vatbaar voor cassatieberoep - Maatregel
van inwendige aard.
De beslissing van de rechter om de
beoordeling van een middel in verband
met de toelaatbaarheid van de uitoefening
van de strafvordering bij de eindbeslissing te voegen, is een maatregel van inwendige aard, die niet vatbaar is voor cassatieberoep. (Artt. 407 Sv. en 1046 Ger.W.)
18 november 1997
1160
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
71. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld.
In strafzaken kan een partij, behoudens
het bij artikel40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval, het geval van regelmatige afstand of het geval waarin tegen
het arrest tot verwijzing naar het hofvan
assisen nog cassatieberoep kan worden
ingesteld na het veroordelend arrest, zich
geen tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, zelfs als dat

-67cassatieberoep is ingesteld v66r de verwerping van het eerste.
·
12 maart 1997
343
72. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Gevolg.
In strafzaken, behoudens het in art. 40,
vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalde
geval, het geval van regelmatige afstand of
het geval waarin tegen een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen nog een voorziening kan worden ingesteld na het veroordelend
arrest, kan een partij zich geen tweede maal
tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien,
ook al is de tweede voorziening ingesteld v66r
de verwerping van de eerste. (Art. 438 Sv.)
4juni1997
617
Gemis aan belang of bestaansreden
73. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Gem is aan belang of bestaansreden
- Redelijke termijn - Onbevoegdheid Rechtsbelang.
De redelijke duur van het proces op het
ogenblik van de bestreden beslissing is
niet bepalend voor een rechtsbelang om
als beklaagde een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen als de rechter zich
onbevoegd heeft verklaard.
4 februari 1997
156
74. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Gem is aan belang of bestaansreden
- Kwalificatie- Onbevoegdheid- Rechtsbelang.
De kwalificatie van de feiten is niet
bepalend voor een rechtsbelang om als
beklaagde een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen als de rechter zich
onbevoegd heeft verklaar,d.
4 februari 1997
156
Allerlei
75. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Allerlei - Jeugdkamer van het hof
van beroep - Maatregelen ten aanzien
van minderjarigen- Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het milieu - Prestatie van opvoedkundige of filantropische
aard - Aard - Eindbeslissing - Gevolg
- Belang.
Het cassatieberoep van een voor de jeugdrechtbank gE;)brachte minderjarige tegen
een beslissing van de jeugdkamer van een
hofvan beroep, die de beschikking van de
jeugdrechtbank bevestigt, welke, na vaststelling van aanwijzingen van schuld voor

een als misdrijf omschreven feit in zijnen
hoofde, tijdens de voorbereidende rechtspleging, dus zonder voorafgaande beslissing ten gronde, diens behoud in zijn
milieu niettemin afhankelijk stelt van een
prestatie van opvoedkundige aard, die een
maatregel met sanctionerend karakter is,
is ontvankelijk. (Impliciet.)
307
4 maart 1997
76. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Allerlei - Hof van assisen Veroordelend arrest - Draagwijdte van
het cassatieberoep - Arrest op tussengeschil.
De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het door het hof
van assisen tegen hem uitgesproken veroordelend arrest, kan zich enkel beroepen
op de onwettigheid van een op tussengeschil gewezen arrest, voor zover die
onwettigheid het eindarrest ongeldig kan
maken. (Art. 408 Sv.)
314
5 maart 1997
77. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Allerlei - Voorlopige hechtenis Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele
rechtbank -Afzonderlijke beschikkingHandhaving van de hechtenis - Voorziening - Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep kan worden ingesteld tegen
de afzonderlijke beschikking, waarbij de raadkamer, na de rechtspleging te hebben geregeld door een verwijzing naar de correctionele
rechtbank, beslist dat de verdachte in hechtenis blijft. (Artt. 407 en 416 Sv.; art. 16, § 3,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1437
Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij
78. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Burgerlijke
rechtsvordering - Burgerlijke partij Hoger beroep van de beklaagde alleen Verstek van de vrijwillig tussengekomen
verzekeraar - Veroordeling - Aard van
de beslissing.
De beslissing in hoger beroep tegen een
vonnis dat de beklaagde en zijn vrijwillig
tussengekomen verzekeraar in solidum
veroordeelt tot schadevergoeding aan de
burgerlijke partij, op het hoger beroep van
de beklaagde aileen bij verstek gewezen
t.a.v. de verzekeraar, is een eindbeslissing, doordat de verzekeraar geen ontvankelijk verzet kan doen vermits hij zelf
geen principaal hoger beroep instelde en

-68bij gebrek aan hoger beroep van de burgerlijke partij geen incidenteel beroep zou
kunnen instellen tegen deze laatste; de
voorziening tegen deze beslissing is derhalve ontvankelijk. (Artt. 413 en 416 Sv.)
3 juni 1997
613
79. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Burgerlijke
rechtsvordering - Burgerlijke partij Hoger beroep van de verzekeraar alleen Verstek van de beklaagde - Veroordeling
- Aard van de beslissing.
De beslissing in hoger beroep tegen een
vonnis dat de beklaagde en zijn vrijwillig
tussengekomen verzekeraar in solidum
veroordeelt tot schadevergoeding aan de
burgerlijke partij, op het hoger beroep van
de verzekeraar aileen bij verstek gewezen
t.a.v. de beklaagde, is - hoewel de voorziening tegen hem werd ingesteld vooraleer de gewone termijn van verzet verstreken
was - een eindbeslissing, doordat de beklaagde, bij gebrek aan belang, geen ontvankelijk verzet kon aantekenen omdat
het aanvaarden van dat verzet inderdaad
tot gevolg zou hebben gehad dat het voor
hem gunstige verstekvonnis teniet werd
gedaan; de voorziening tegen deze beslissing is derhalve ontvankelijk. (Artt. 413
en 416 Sv.)
3 juni 1997
615
AFSTAND

Burgerlijke rechtsvordering
80. - Strafzaken- Afstand- Burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing Gevolg.
Wanneer een partij cassatieberoep heeft
ingesteld en van haar voorziening afstand
doet zonder te berusten, voor zover de
beslissing waartegen cassatieberoep is ingesteld geen eindbeslissing zou zijn, willigt
het Hof die afstand niet in, als het oordeelt dat ze geen dergelijke beslissing is.
(Artt. 413 en 416 Sv.)
3 juni 1997
613
81. - Strafzaken- Afstand- Burgerlijke rechtsvordering - Advocaat - Geen
lid van de balie bij het Hofvan CassatieAfwezigheid bijzondere volmacht - Geldigheid.
Op de afstand van de voorziening in
cassatie, ingesteld door de burgerlijke partij tegen een beslissing, waarbij haar eis
geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, en
gedaan door een advocaat, van wie niet
blijkt dat hij houder is van een bijzondere
volmacht en die geen advocaat is bij het
Hof van Cassatie, wordt geen acht gesla-

gen daar de afstand van de voorziening in
dat geval gelijkstaat met een afstand van
rechtsvordering. (Art. 6 wet 16 feb. 1961;
artt. 420bis en 425 Sv.)
2 september 1997
764
82. - Strafzaken- Afstand- Burgerlijke rechtsvordering- Voorwaarde - Geen
eindbeslissing- Voorwaarde niet voldaan
- Gevolg.
Op de voorwaardelijk geformuleerde afstand
van de voorziening in cassatie door de
vrijwillig tussenkomende partij, waarvan
de voorwaarde erop gebaseerd is dat het
bestreden arrest geen eindbeslissing inhoudt
in de zin van art. 416 Sv. waardoor het
cassatieberoep voorbarig is, wordt geen
acht geslagen, zo uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de
appelrechters, hoewel ze de zaak, waarin
tevens andere partijen betrokken zijn, terug
verwijzen naar de eerste rechter, ten aanzien van het geschil waarin de vrijwillig
tussenkomende partij betrokken is, niets
aanhouden om verder te beslissen zodat
ten aanzien van deze partij de bestreden
beslissing wel degelijk als eindbeslissing
in de zin van voornoemd artikel dient te
worden aangezien. (Art. 416 Sv.; art. 6 wet
16 feb. 1961.)
765
2 september 1997
83. - Strafzaken- Afstand- Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door
dwaling is aangetast - Uitwerking.
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.)
26 november 1997
1223
Allerlei
84. - Strafzaken -Allerlei - Verzoek
tot cassatie van ambtswege- Brief aan de
procureur-generaal bij het Hof- Gevolg.
Ret Hof slaat geen acht op een door
eiser aan de procureur-generaal bij het
Hof toegezonden brief, waarbij gevraagd
wordt van ambtswege cassatie te vorderen, die buiten de bij artikel 420bis Sv.
bepaalde termijn van twee maanden ter
griffie werd ontvangen.
21 januari 1997
96
85. - Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Toezicht
van het Hof

-69Binnen de grenzen van de rechtspleging
inzake voorlopige hechtenis is het Hofvan
Cassatie in de regel niet gehouden de
regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen te beoordelen. (Artt. 31, §§ 2
en 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 februari 1997
206
86. - Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing van de verdachte
naar de correctionele rechtbank - Reslissing dat de verdachte aangehouden blijft
- Termijn om cassatieberoep in te stellen.
Terzijde gelaten of cassatieberoep openstaat tegen de afzonderlijke beschikking van
de raadkamer die, bij het verwijzen van de
verdachte naar de correctionele rechtbank,
beslist dat de verdachte aangehouden blijft,
en buiten het geval bepaald bij art. 40, vierde
lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van
overmacht en onder voorbehoud van de toepassing van art. 644 Sv., is laattijdig het
cassatieberoep tegen de beslissing waarbij de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd
wanneer het wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn van 24 uur die begint te
Iopen vanaf de dag van de betekening van de
beslissing. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 februari 1997
206
87. - Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis- Vrijheid onder voorwaarden - Verzoek tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Afwijzing van de
aanvraag - Uitspraak van het Hof Termijn - Niet-inachtneming - Gevolg.
Op het cassatieberoep tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat een
op grond van art. 36, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot opheffing van de opgelegde voorwaarden afwijst, is
de termijn bepaald door artikel31, § 3, tweede
lid, van dezelfde wet toepasselijk; wanneer
het Hof geen uitspraak heeft gedaan binnen
vijftien dagen na het instellen van het cassatieberoep, vervallen de bevolen maatregelen krachtens de wet en heeft het cassatieberoep geen
bestaansreden meer. (Artt. 31, § 3, tweede lid,
en 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)
661
17 juni 1997

BELASTINGZAKEN
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING

Duur, begin en einde
88. - Belastingzaken- Termijnen van
cassatieberoep en betekening- Duur, begin

en einde- Duur- Inkomstenbelastingen
- Bestreden arrest - Kennisgeving.
Te laat ingesteld en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een
arrest inzake directe belastingen, wanneer meer dan drie maanden zijn verstreken na de kennisgeving van dat arrest.
[Art. 388, W.I.B. (1992).]
26 september 1997
859
VORMEN

Algemeen
89. - Belastingzaken- Vormen- Algemeen - Inkomstenbelastingen - Openbaar ministerie - Grand van nietontvankelijkheid - Kennisgeving.
Art. 1097 Ger.W. is niet toepasselijk
inzake inkomstenbelastingen. (Art. 1097
Ger.W.)
261
20 februari 1997
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
90. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
van het cassatieberoep en vermeldingen Inkomstenbelastingen- VerzoekschriftHandtekening - Identificatie - Onleesbare handtekening - Gevolg.
Aangezien cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen wordt ingesteld door een
verzoekschrift, moet dit verplicht worden
ondertekend door de eiser, door een advocaat of door een bijzonder gevolmachtigde;
een handtekening, ook al is ze onleesbaar,
volstaat aangezien, enerzijds, in het verzoekschrift wordt uiteengezet dat eiser
twee advocaten als raadsman heeft en
hun naam wordt vermeld, en, anderzijds,
voornoemde handtekening wordt voorafgegaan door de woorden "Voor verzoeker,
zijn raadsman". [Art. 289, eerste lid, W.I.B.
(1964); art. 388, eerste lid, W.I.B. (1992).]
20 februari 1997
261
Vorm en termijn van betekening en/of
neerlegging
91. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
en termijn van betekening en I of neerlegging - Neerlegging - Ontvankeli)kheid
- Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Volmacht - Niet-bestaan
- Houder - Hoedanigheid - Onnauwkeurigheid.
De niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep inzake directe gemeente- of
provinciebelastingen kan niet voortvloeien uit het enkele feit dat het door
eiser of diens advocaat ondertekende verzoekschrift tot cassatie ter griffie van het

-70hof van beroep is neergelegd door een
persoon wiens hoedanigheid niet wordt
gepreciseerd. (Art. 7 wet 23 dec. 1986; art.
388 W.I.B. [1992].) (Impliciet.)
1410
19 december 1997
Vorm en termijn voor memories en stukken
92. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
en termijn voor memories en stukken Inkomstenbelastingen- Verweerckr- Tegen
de voorziening aangevoerd middel van nietontvankelijkheid- Eiser - Memorie van
wederantwoord.
Wanneer verweerder tegen een cassatieberoep inzake directe belastingen een middel van niet-ontvankelijkheid opwerpt,
kan eiser tegen dat middel van nietontvankelijkheid een memorie van wederantwoord indienen. (Art. 139, eerste lid,
in fine, W.I.B. 1992.) (Impliciet.)
13 oktober 1997
955
93. - Belastingzaken- Vormen- Vorm
en termijn voor memories en stukken Inkomstenbelastingen- Memorie van antwoord - Brief
Inzake inkomstenbelastingen moet de
memorie van antwoord van verweerder in
cassatie op de griffie van het Hof van
Cassatie 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].)
22 december 1997
1425

TUCHTZAKEN
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING

Tuchtzaken- Termijnen van casen betekening - Cassatieberoep door de advocaat - Termijn.
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, wat de advocaat betreft, vanaf
de kennisgeving per aangetekende brief.
(Artt. 32, tweede lid, en 477, derde lid,
Ger.W.)
17 januari 1997
87
94. -

sa~ieberoep

VORMEN

95. - Tuchtzaken- Vormen- Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Middel - Miskenning van het

gezag van gewijsde - Beslissing van buitenvervolgingstelling.
Niet ontvankelijk is het middel dat aan
de bestreden beslissing verwijt een tuchtsanctie ten laste van eiser te hebben uitgesproken onder meer op grand van feiten
waarvoor door de provinciale raad was
beslist dat eiser buiten vervolging moest
worden gesteld, beslissing die niet aan het
Hof is overgelegd, en het Hof verplicht tot
een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is.
558
16 mei 1997
96. - Tuchtzaken - Vormen - "Pleitnota"- Neerlegging- Buiten termijn Gevolg.
Door het Hofis niet in acht genomen de
"pleitnota" die niet binnen de wettelijke
termijn is neergelegd en geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening.
16 mei 1997
558

ARRESTEN RAAD VAN STATE
97. - Arresten Raad van State- Afdeling administratie - Advocaat bij het Hof
- Cassatieberoep zonder bijstand- Gevolg.
Het cassatieberoep tegen een arrest van
de Raad van State, afdeling administratie, dat is ingesteld zonder de bijstand van
een advocaat bij het Hof van Cassatie, is
niet ontvankelijk. (Artt. 1080 Ger.W., 33
Wet Raad van State, en 1 R.B. 23 aug.
1948 tot vaststelling van de formaliteiten
en de termijnen inzake cassatieberoep tegen
de arresten van de Raad van State.)
18 december 1997
1402

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Belang
Feitelijke grondslag
Nieuw middel
Onduidelijk middel
Verband met bestreden beslissing
Vereiste vermeldingen
Te voegen stukken
STRAFZAKEN

Algemeen
Belang
Feitelijke grondslag
Nieuw middel
Verband met bestreden beslissing
.
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

71Vereiste vermeldingen
Aller lei
BELASTINGZAKEN

Algemeen
Belang
Vereiste vermeldingen
Te voegen stukken
TUCHTZAKEN

Algemeen
Feitelijke grondslag
Nieuw middel
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Ontvankelijkheid Middel dat het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten.
Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van
feiten waarvoor het niet bevoegd is.
27 mei 1997
578
2. - Algemeen- Vraag bedoeld in artikel26 Bijzondere Wet Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie Verplichting.
Wanneer een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehofbedoelde vraag door
een middel opgeworpen wordt voor het
Hofvan Cassatie, dan moet het Hof, in de
regel, hetArbitragehofverzoeken over die
vraag uitspraak te doen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
26juni1997
720

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-ontvankelijkheid- Belang
- Gebrek aan belang - Grondslag Niet-bekritiseerde overweging-Naar recht
verantwoorde beslissing- Middel dat zelf
kritiek uitoefent op die overweging - Gevolg.
De grond van niet-ontvankelijkheid, die
tegen een middel is opgeworpen en afgeleid is uit het gebrek aan belang van dat
middel omdat de beslissing naar recht is
verantwoord door een overweging waarop
eiser in cassatie geen kritiek oefent, kan
niet worden aangenomen wanneer het middel zelf die overweging bekritiseert.
3 maart 1997
294
4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-ontvankelijkheid- Belang
- Gebrek aan belang - Grondslag Niet-bekritiseerde overweging- Naar recht

verantwoorde beslissing- Middel dat zelf
kritiek uitoefent op die overweging- Gevolg.
De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen
een middel is opgeworpen en afgeleid is uit
het gebrek aan belang van dat middel omdat
de beslissing naar recht is verantwoord door
een overweging waarop eiser in cassatie geen
kritiek uitoefent, kan niet worden aangenomen wanneer het middel zelf die overweging
bekritiseert.
468
21 april 1997
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen Redengeving - Dubbelzinnigheid - Alle
uitleggingen onwettig - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel in zoverre
het schending aanvoert van art. 97 (oud)
Gw. op grond dat de redengeving van de
rechter dubbelzinnig is, wanneer wordt
aangevoerd dat de beslissing in beide uitleggingen die het van de redengeving geeft,
onwettig is.
724
27 juni 1997
6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Grand van niet-ontvankelijkheid - Middel - Onafscheidbaar met elkaar verbonden onderzoeken.
De tegen een middel opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen wanneer het onderzoek
ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van het middel.
10 november 1997
1110
BE LANG

7. - Burgerlijke zaken - Belang Vermelding van wettelijke bepalingen in
de bestreden beslissing- Wijziging van de
nummering van die wettelijke bepalingen
- Wijziging v66r de bestreden beslissing
- Gevolg.
Zonder belang en dus niet ontvankelijk
is het middel dat het hof van beroep
verwijt grondwettelijke ofwettelijke bepalingen te hebben toegepast die niet meer
van kracht waren op de datum van het
arrest, wanneer enkel de nummering van
die bepalingen is gewijzigd en de onder de
nieuwe nummering vigerende tekst dezelfde
is als de onder de oude nummering vigerende tekst.; niet ontvankelijk is derhalve
het middel dat een arrest dat gewezen is
onder vigeur van de op 17 februari 1994
gecoiirdineerde Grondwet, verwijt zijn beslissing te gronden op de artikelen 92 en 107
van de Grondwet van 1831, in plaats van
op de artikelen 144 en 159 van de gecoiirdineerde Grondwet van 1994. (Artt. 92 en
107 Gw. 1831; artt. 144 en 159 Gw. 1994.)
43
9 januari 1997

-728. - Burgerlijke zaken - Belang Gebrek aan belang - Grand van nietontvankelijkheid- Discriminerende nationale wetsbepalingen- Discriminatie gesteund
op verkeerde wetsbepaling - Gevolg.
Ret middel van niet-ontvankelijkheid
wegens gebrek aan belang afgeleid uit
enige discriminerende bepalingen of in
toepassing van de Belgische wet in dit
verband, dient verworpen wanneer de aangehlaagde discriminatie hier niet uit voortvloeit.
13 januari 1997
60
9. - Burgerlijke zaken - Belang
Grand van niet-ontvankelijkheid - Gemis
aan belang - Dictum blijft naar recht
verantwoord - Internationale bevoegdheidsclausule - Toelaatbaarheid- Algemeen rechtsbeginsel autonomie der procespartijen - Beperking van rechtskeuze Nationale wetgeving - Toepassing Gevolg.
De tegen een middel aangevoerde grond
van niet-ontvankelijkheid volgens dewelke
het middel geen belang vertoont nu het
dictum naar recht verantwoord blijft vermits het recht van partijen de bevoegde
rechter aan te wijzen bij ontstentenis van
andersluidende bepalingen voortvloeit uit
het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, kan niet worden aangenomen wanneer het arrest de
rechtsmachtsclausule in de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst toelaatbaar verhlaart nate hebben vastgesteld
dat de rechtsbetrekking aanknopingspunten bevat met verschillende rechtssystemen nu deze aanknopingsfactoren
tot gevolg kunnen hebben dat het Belgisch recht met inbegrip van de bepalingen die de autonomie van de partijen
beperken in verband met de keuze van de
bevoegde rechter, toepasselijk kan zijn op
de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst.
263
24 februari 1997
10. - Burgerlijke zaken - Belang Kritiek op verwerping van exceptie van
borgstelling - Beslissing zonder kosten of
schadevergoeding - Ontvankelijkheid.
Wanneer de rechter geen kosten noch
schadevergoeding ten laste van een oorspronkelijk eisende vreemdeling heeft gelegd,
is het cassatiemiddel gericht tegen de
beslissing dat de tegen die eiser opgeworpen exceptie "judicatum solvi" afWijst bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk. (Art.
851 Ger.W.)
18 september 1997
831

FEITELIJKE GRONDSLAG

11. - Burgerlijke zaken - Feitelijke
grondslag- Tegenstrijdigheid in de redenen - Tegenstrijdigheid - Begrip.
Is niet tegenstrijdig het arrest dat enerzijds als redelijk aanvaardt, de overweging van de werkgever dat de feiten die hij
zijn werlmemer ten laste legt, van dien
aard zijn dat de beeindiging van de arbeidsovereenkomst wenselijk was en anderzijds stelt dat die tekortkoming niet voldoende
ernstig is om een verder zetten van de
arbeidsrelatie onmiddellijk en definitief
onmogelijk te maken. (Art. 149 Gw.)
28 april 1997
495
12. - Burgerlijke zaken - Feitelijke
grandslag- Bestreden beslissing- Onjuiste
uitlegging.
Feitelijke grondslag mist het middel dat
op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing berust.
9juni 1997
629
Feitelijke
13. - Burgerlijke zaken
grondslag - Middel dat berust op onderstelling - Geen steun in bestreden beslissing- Geen steun in stukken waarop Hof
vermag acht te slaan.
Ret middel dat gegrond is op een onderstelling die geen steun vindt in de bestreden beslissing noch in de stukken waarop
het Rof vermag acht te slaan, mist feitelijke grondslag.
1024
23 oktober 1997
NIEUW MIDDEL

14. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Verjaring - Bevrijdende verjaring
- Schuldeiser- Dertigjarige verjaringBeslissing - Kortere verjaring.
De schuldeiser kan niet voor het eerst
voor het Rof van Cassatie aanvoeren dat
zijn rechtsvordering verjaart door verloop
van dertig jaren, en niet door een kortere
termijn; een dergelijk cassatiemiddel is
nieuw en dus niet ontvankelijk. (Artt.
1
2223 en 2262 B.W.)
3 februari 1997
152
15. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Begrip.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het tot staving van een cassatieberoep in
burgerlijke zaken aangevoerde middel, dat
gegrond is op wettelijke bepalingen of een
rechtsbeginsel die noch de openbare orde
raken, noch van dwingend recht zijn, dat
niet aan de appelrechter is voorgelegd en
waarover deze evenmin op eigen initiatief
heeft beslist.
6 februari 1997
171

-73
16.- Burgerlijkezaken-Nieuw midNiet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het cassatiemiddel dat niet precidel - Openbare orde - Rechtscollege Samenstelling - Vroegere kennisname seert waarin de aangevoerde schending
Verbod - Nietigheid.
van de wetsbepaling zou bestaan.
9juni 1997
622
De nietigheid van een gerechtelijke uitspraak, volgend uit de omstandigheid dat
deze uitspraak gewezen werd door een VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING
rechter die vroeger bij het uitoefenen van
een ander rechterlijk ambt reeds kennis
21. - Burgerlijke zaken- Verband met
nam van de zaak, is gegrond op objectieve bestreden beslissing - Middel gesteund
vereisten van rechterlijke organisatie en op appelconclusie - Gevolg.
essentieel voor de rechtsbedeling, zodat
Niet ontvankelijk is het middel dat zijn
het de openbare orde raakt en voor het grief laat steunen op de appelconclusie
eerst voor het Hof van Cassatie kan wor- van eiser en niet op een vaststelling van
den voorgedragen. (Art. 292, tweede lid, het bestreden arrest.
Ger.W.)
3 november 1997
1063
333
10 maart 1997
17. - Burgerlijkezaken-Nieuw mid- VEREISTE VERMELDINGEN
del - Middel gegrond op een wettelijke
22. - Burgerlijke zaken- Vereiste verbepaling die uitsluitend dwingend is ten meldingen- Geschonden wets bepalingvoordele van de werknemer - Middel niet Onderdeel.
overgelegd aan de appelrechter en waarNiet ontvankelijk is het onderdeel dat
over deze evenmin op eigen initiatief heeft
een motiveringsgebrek aanvoert maar hierbeslist - Ontvankelijkheid.
voor geen wetsbepaling als geschonden
Nieuw, en derhalve niet ontvankelijk aanwijst. (Art. 1080 Ger.W.)
tot staving van een voorziening in cassa9 mei 1997
531
tie, is het middel aangevoerd door de
23. - Burgerlijke zaken- Vereiste verwerkgever en gegrond op een wettelijke
bepaling die aileen dwingend is ten voor- meldingen - Gewijzigde wet.
dele van de werknemer en niet voorgelegd
Het middel dat de schending aanvoert
is aan de appelrechter en waarover deze van een wetsartikel waarvan de tekst is
evenmin op eigen initiatief heeft beslist. gewijzigd door een latere wet, verwijst
539 naar dat artikel zoals het is gewijzigd;
12 mei 1997
18. - Burgerlijke zaken- Nieuw mid- niet ontvankelijk is het middel dat de
del - Schending van de regels inzake de schending van de laatste tekst van die
wetsbepaling aanvoert terwijl die tekst
bewijsvoering - Ontvankelijkheid.
geen verband houdt met de aangevoerde
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot grief. (Art. 1080 Ger.W.)
staving van een voorziening in burgerlijke
9juni1997
622
zaken is het middel waarin voor de eerste
24. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermaal voor het Hof de schending van de
regels inzake de bewijsvoering wordt aan- meldingen - Wetsbepalingen - Verordenende bepaling - Raad van State - Vergevoerd.
1061 nietiging.
31 oktober 1997
Niet ontvankelijk is het middel dat de
19. - Burgerlijke zaken- Nieuw middel - Levensonderhoud - Toepasselijke schending aanvoert van een verordenende
wet - Internationaal verdrag - Middel bepaling die door een beslissing van de
Raad van State is vernietigd. (Art. 1080
dat de toepassing ervan betwist.
Het cassatiemiddel dat voor de eerste Ger.W.)
9juni 1997
622
maal voor het Hof de toepassing betwist
van een internationaal verdrag dat de op
de verplichting tot levensonderhoud van 'IE VOEGEN STUKKEN
de kinderen toepasselijke wet bepaalt, is,
25. - Burgerlijke zaken - Te voegen
in de regel, nieuw en dus niet ontvanke- stukken - Niet overgelegde stukken lijk.
Gevolg.
1131
14 november 1997
Niet ontvankelijk is de grief die het
onderzoek van stukken vereist, die niet
ONDUIDELIJK MID DEL
aan het Hof zijn overgelegd en die geen
20. - Burgerlijke zaken - Onduide- deel uitmaken van de processtukken.
11 september 1997
806
lijk middel - Begrip.
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STRAFZAKEN
ALGEMEEN

26. - Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Toetsing van feitelijke
gegevens.
Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens te toetsen, waarvoor het niet bevoegd
is.
639
11 juni 1997
27. - Strafzaken -Algemeen- Middel dat de vraag opwerpt bedoeld in artikel26 bijzondere wet Arbitragehof- Voorlopige hechtenis - Handhaving - Hof
van Cassatie- Verplichting om een prejudiciele
vraag te stellen - Perken.
De eigenheid en de doeleinden van de
rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de daarin dwingend
vastgelegde zeer korte termijnen om over
de handhaving van een voorlopige hechtenis te beslissen, staan aan het stellen van
een welkdanige prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof in de weg.
749
15 juli 1997
BE LANG

28. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Hoofdstraf - Valsheid en
gebruik van valse stukken - Bijkomende
straf- Verbeurdverklaring - Middel dat
alleen betrekking heeft op de hoofdstrafStraf naar recht verantwoord door een
ander misdrijf- Ontvankelijkheid- Voorwaarde.
De vordering tot vernietiging van de
beslissing op de strafvordering, die gegrond
is op een middel dat alleen betrekking
heeft op de wegens de tenlastelegging
valsheid en gebruik van valse stukken
uitgesproken hoofdstraf, is ontvankelijk,
ofschoon de wegens die tenlastelegging
uitgesproken hoofdstraf wettig verantwoord blijft door een ander misdrijf, wanneer blijkt dat de bijkomende straf van
verbeurdverklaring van de valse stukken
door geen enkel ander misdrijf kan worden verantwoord. (Impliciet.) (Artt. 411 en
414 Sv.)
5 februari 1997
166
29. - Strafzaken - Belang- Internering- Onderscheiden misdrijven - Middel betreffende sommige misdrijven- Wettelijk verantwoorde maatregel - Ontvankelijkheid van het middel.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat enkel opkomt tegen het bewezen verklaren van bepaalde misdrijven, wanneer

de internering naar recht verantwoord is
wegens de overige bewezen verklaarde
misdrijven. (Artt. 411 en 414 Sv.)
25 februari 1997
280
30. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven Een enkele straf- Middel dat op een van
die misdrijven betrekking heeft- Ontvankelijkheid.

Wanneer wegens verschillende telastleggingen een enkele straf is uitgesproken, is
niet ontvankelijk het middel dat slechts
op een van de in die telastleggingen omschreven misdrijven betrekking heeft, als de
uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door de andere bewezen verklaarde telastlegging. (Artt. 411 en 414
Sv.)
11 maart 1997
335
31. - Strafzaken - Belang - Gewettigde verdenking- Onderzoeksrechter wetfig verhinderd en vervangen - Ontvankelijkheid.

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel ten betoge dat wegens gewettigde verdenking de verwijzing kan worden gevraagd van de ten laste van eiser in
onderzoek genomen zaak van de bij vordering van het O.M. geadieerde onderzoeksrechter naar een andere onderzoeksrechter, wanneer uit de processtukken blijkt
dat de onderzoeksrechter, die oorspronkelijk van de zaak kennis genomen had,
melding had gemaakt van een verhindering die door de voorzitter van de rechtbank wettig werd geacht en is vervangen
door een werkend rechter die overeenkomstig art. 80, eerste lid, Ger.W. te dien einde
is aangewezen.
386
19 maart 1997
32. - Strafzaken - Belang - Strafvordering- Voorlopige hechtenis- Handhaving- Motivering- Naar recht verantwoord - Middel zonder weerslag op de
beslissing - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, omdat het niet tot
cassatie kan leiden, is het middel gericht
tegen de beslissing tot handhaving van de
voorlopige hechtenis die door de door dit
middel niet bekritiseerde motieven naar
recht verantwoord is. (Art. 22, zesde lid,
en 30, § 4, Wet Voorlopige hechtenis 1990.)
27 mei 1997
578
33. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven Een enkele straf- Middel dat op een van

-75die misdrijven betrekking heeft - Wets bepaling betreffende het andere niet vermeld
- Naar recht verantwoord - Ontvankelijkheid.
Wanneer wegens verschillende telastleggingen een enkele strafis uitgesproken, is
niet ontvankelijk het middel dat slechts
op een van de in die telas!leggingen omschreven misdrijven betrekking heeft, ongeacht
op welk tegen eiser ~e;yezen verJ:la~rd
strafbaar feit het emg m de beshssmg
vermeld artikel als wettelijke bepaling
betrekking heeft en ongeacht de omstandigheid dat het bewezen zijn van dit feit
door het cassatieberoep wordt aangevochten als het Hofvaststelt dat de strafnaar
recht verantwoord is door de in de niet
vermeld~ wetsbepaling bedoelde telastlegging, waarvan de bewezenverklaring niet
betwist is. (Art. 411 en 414 Sv.)
24juni1997
696
34. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven Een enkele straf- Middel dat op sommige
van die misdrijven betrekking heeft ~
Ontvankelijkheid,
Niet ontvankelijk is het midqel gericht
tegen afzonderlijke tenlasteleggingen, zo
voor de vermengde feiten een straf werd
uitgesproken en deze strafnaar recht verantwoord blijft door de niet aangevochten
tenlasteleggingen. (Artt 411 en 414 Sv.)
30 september 1997
869
35. - Strafzaken - Belang - Strafvordering - Verschillende misdrijven Eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk Een enkele straf- Middel dat op sommige
van die misdrijven betrekking heeft Naar recht verantwoorde straf- Bekendmaking beslissing - Ontvankelijkheid.
Zo een middel, gericht tegen afzonderlijke tenlasteleggingen, niet o~tvank~lijk
is nu de voor de vermengde fe1ten mtgesproken strafnaa~ ~echt verantwoord bl~jft
door de niet bekntiseerde tenla'Steleggmgen blijft het middel ;wei ontvarikelijk, in
zov~rre de bestreden beslissing voor de
aangevochten tenlasteleggin_ge~ eveneens
de bekendmaking van de beshssmg beveelt.
(Impliciet.) (Artt. 411 en 414 Sv.)
30 september 1997
869
36. - Strafzaken- Belang- StrafToepassing van artikel 65 Sw. - Geldboete lager dan de zwaarste straf-:- Voorziening - Middel dat de toepassmg VCfn
de geldboete bekritiseert - Ontvankelukheid.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
is het middel waarin eiser het arrest ver-

wijt dat het hem een lichtere geldboete
heeft opgelegd dan die welke hem met
toepassing van art. 65 Sw. zou moeten
opgelegd zijn.
1 oktober 1997
879
FEITELIJKE GRONDSLAG

37. - Strafzaken - Feitelijke grandslag- Commissie tOt bescherming van. de
maatschajJpij - Verzoek tot heropemng
der de batten - Geen bewijs van ontvangst
voor de uitspraak van de beslissing.
Feitelijke grondslag mist het cassatiemiddel waarin aan de commissie tot bescherming van de maatschappij wordt verweten
geen uitspraak te hebben gedaan over een
aanvraag tot heropening van de de batten,
wanneer niet is gebleken dat het origineel
van de hiertoe tot de genoemde commissie
gerichte brief ooit werd verstuurd of door
de commissie werd ontvangen vooraleer
zij uitspraak deed.
797
9 september 1997
NIEUW MIDDEL

38. - Strafzaken - Nieuw middel .Vreemdeling- Hechtenismaatregel- MuJ,del- Schending van de wet op het gebrwk
van de talen in bestuurszaken - Middel
voor het eerst voor het Hof voorgedragenOntvankelijkheid.
Het middel hieruit afgeleid dat een door
de afgevaardigde van de ministe~ -:an
Binnenlandse Zaken genomen beshssmg
onwettig is, aangezien zij in een andere
dan de daarv66r gebruikte taal is gesteld,
kan niet voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen.
752
22 juli 1997
39. - Strafzaken - Nieuw middel Recht van verdediging - Ontvankelijkheid.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof
van Cassatie worden aangevoerd.
30 september 1997
872
40. - Strafzaken - Nieuw middel Voorziening - Middel - Redelijke ~~r
mijn - Overschrijding - Ontvankelukheid.
Het middel dat hieruit is afgeleid dat
eisers zaak niet binnen een redelijke termijn is behandeld, kan niet voor het eerst
aan het Hof worden voorgelegd en is dus
niet ontvankelijk, wanneer het niet aan
de bodemrechter is voorgelegd.
1 oktober 1997
879

76VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

41. - Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Middel gericht tegen de
betekening - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat niet
gericht is tegen de bestreden beslissing,
maar slechts tegen de betekening ervan.
14 januari 1997
67
42. - Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Voorlopige hechtenis Handhaving - Middel gericht tegen een
arrest van het Hof- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat niet
gericht is tegen de bestreden beslissing,
maar dat neerkomt op kritiek op een
arrest van het Hof waarbij het beslist
heeft, in de zaak van een medeverdachte
die rechter is, een van de daartoe geeigende
rechtsplegingen toe te passen in plaats
van de andere. (Artt. 4 79 e.v. Sv.)
14 januari 1997
67

43. - Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Voorlopige hechtenis Handhaving - Middel gericht tegen een
arrest van het Hof- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat niet
gericht is tegen het bestreden arrest maar
dat neerkomt op kritiek op een arrest van
het Hof (inzake de eerste handhaving van
de voorlopige hechtenis van eiser) waarbij
het oordeelde dat eiser onderworpen is
aan dezelfde rechtspleging als een medeverdachte die rechter is. (Artt. 4 79 e.v. Sv.)
14 januari 1997
67
44. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Voorlopige hechtenis Eerste handhaving- Regelmatigheid van
het bevel tot aanhouding - Middel dat
niets uitstaande heeft met het bevel tot
aanhouding.
Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een cassatieberoep tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, binnen vijf dagen na het
uitvaardigen van het bevel tot aanhouding, uitspraak doet over de handhaving
van de voorlopige hechtenis, waarin kritiek wordt uitgeoefend op de overwegingen van het arrest betreffende een handeling
van de onderzoeksrechter, die niets uitstaande heeft met de uitvaardiging van
dat bevel. (Artt. 16, § 5, en 21, § 4, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
406
26 maart 1997

45. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Beschikking waarbij de
onderzoeksrechter van verder onderzoek
wordt ontlast - Gevolg - Beslissingen

over de voorlopige hechtenis - Middel
tegen die beslissingen - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel in zoverre
het betrekking heeft op de, ingevolge de
beschikking een onderzoeksrechter van
verder onderzoek te ontlasten, zonder voorwerp geworden en met de bestreden beslissing tot handhaving van een autonoom
bevel tot aanhouding geen verband houdende beslissingen.
500
29 april 1997

46. - Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Voorziening gericht
tegen de beslissing tot veroordeling Middel voert aan dat de beschikking
tot verwijzing naar de correctionele
rechtbank onregelmatig is - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een voorziening tegen de beslissing tot veroordeling, dat kritiek oefent op
de wettelijkheid van de beschikking tot
verwijzing waartegen geen voorziening werd
ingesteld.
1 oktober 1997
879
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER

47.- Strafzaken-Onaantastbarebeoordeling door de feitenrechter - Verplichting tot inenting- Noodzakelijke maatregel
tot bescherming van de gezondheid in de
zin van artikel 8.2 E. V.R.M. - Feitenrechter- Feitelijke beoordeling- Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
De rechter beoordeelt in feite of de bij
het K.B. 26 okt. 1966 opgelegde verplichting tot inenting tegen poliomyelitis een
noodzakelijke maatregel tot bescherming
van de gezondheid in de zin van art. 8.2
E.VR.M. is; het middel dat kritiek uitoefent op die beoordeling is niet ontvankelijk. (Art. 8.2 E.V.R.M.)
1 oktober 1997
876
VEREISTE VERMELDINGEN

48. - Strafzaken- Vereiste vermeldingen - Voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel
afgeleid uit de schending van artikel
149 Gw.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op
de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis. (Art.
149 Gw.)
406
26 maart 1997
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ALLERLEI

49. - Strafzaken - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Oproeping- Faxpost- Engelstalige vermelding
- Gevolg.
Het middel dat niet uitlegt waarom de
omstandigheid dat de verzendingsbewijzen van de faxpost- "transmissionreport" - in de Engelse taal zijn gesteld,
de nietigheid tot gevolg heeft van het per
faxpost gegeven bericht, waarvan niet betwist
wordt dat het in de Nederlandse taal is
gesteld, kan niet aangenomen worden.
(Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
14 januari 1997
67
50. - Strafzaken - Allerlei - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing Niet-vermelding van de naam van de rechter - Geen cassatieberoep - Gevolg.
Het middel dat een onregelmatigheid
aanvoert waardoor een beschikking tot
verwijzing van de raadkamer, waartegen
geen cassatieberoep werd ingesteld, niet
onbestaande maar wel vernietigbaar zou
zijn, kan niet aangenomen worden.
4 februari 1997
153

Niet ontvankelijk is het middel dat een
onwettigheid aanvoert zonder de daarop
betrekking hebbende wettelijke bepalingen als geschonden aan te wijzen. (Art.
388, eerste lid, W.I.B. 1992.)
492
25 april 1997
TE VOEGEN STUKKEN

54. - Belastingzaken- Te voegen stukken - Middel afgeleid uit de schending
van het gezag van gewijsde - Rechterlijke
beslissing- Overlegging van een afschrift
- Eensluidendverklaring- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid
uit de schending van het gezag van gewijsde
van een rechterlijke beslissing als het
bestreden arrest de volledige inhoud ervan
niet weergeeft en de ter griffie van het Hof
neergelegde kopie niet voor eensluidend
werd verklaard door de griffier van het
gerecht dat de beslissing heeft gewezen.
(Artt. 173, 790 en 791 Ger.W.)
2 mei 1997
514

TUCHTZAKEN
ALGEMEEN

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN

51. - Belastingzaken - AlgemeenConclusies - Geen antwoord - Grand
van niet-ontvankelijkheid - Nieuw middel - Onlosmakelijke toetsing.
Toetsing van de grond van nietontvankelijkheid opgeworpen tegen een
middel en volgens welke dat middel nieuw
is, vergt onlosmakelijk toetsing van het
middel zelf wanneer dat een schending
van art. 149 Gee. Gw. (1994) wegens het
niet-antwoorden op de conclusie van eiser
aanvoert.
29 september 1997
864

BE LANG
52. - Belastingzaken-Belang- Begrip
- Bestreden beslissing - Ten overvloede
gegeven reden - Kritiek - Gevolg.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel dat een ten overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing
bekritiseert.
15 september 1997
817

55. - Tuchtzaken- Algemeen- Middel - Onderzoek van feitelijke gegevens Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat aan
de bestreden beslissing verwijt een tuchtsanctie ten laste van eiser te hebben uitgesproken onder meer op grand van feiten
waarvoor door de provinciale raad was
beslist dat eiser buiten vervolging moest
worden gesteld, beslissing die niet aan het
Hofis overgelegd, en het Hofverplicht tot
een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is.
558
16 mei 1997
FEITELIJKE GRONDSLAG

56. - Tuchtzaken - Feitelijke grandslag- Tegenstrijdigheid in de redenenTegenstrijdigheid - Begrip.
Is niet tegenstrijdig het arrest dat zegt,
enerzijds dat alle dienende vragen konden
gesteld worden door betrokkene tijdens
het door het hof van beroep gehouden
verhoor, anderzijds dat het overbodig was
bepaalde personen als getuige op te roepen. (Art. 149 Gw. 1994.)
20juni 1997
680

VEREISTE VERMELDINGEN

53. - Belastingzaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingen
- Ontvankelijkheid.

NIEUW MIDDEL

57. - Tuchtzaken- Nieuw middelOrde van Apothekers - Provinciale raad
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- Openbaarheid van beslissing - Beoordelingsvrijheid van de apotheker - Middel dat de noodzaak van de behandeling
met gesloten deuren aanvoert.
Het verzoek om de beslissing van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers met gesloten deuren of in openbare
terechtzitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is
geen substantiele rechtsvorm; nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad verweten
wordt in openbare terechtzitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt
dat de apotheker dat bezwaar voor de
raad van beroep heeft aangevoerd. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 24 Apothekerswet.)
24 oktober 1997
1031

ALLERLEI
58. - Allerlei- Commissie tot bescherming van de maatschappij - Tegenstrijdigheid - Vroegere beslissing.
Een tegenstrijdigheid tussen de motieven van een eerdere beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij met de bestreden beslissing van
dezelfde commissie levert geen schending
op van de wet en tast de wettigheid van
deze bestreden beslissing niet aan. (Artt.
16 en 18 Wet Sociaal Verweer; art. 149
Gee. Gw.)
826
16 september 1997

CAUTIO JUDICATUM SOLVI
Oorspronkelijk eisende vreemdeling Beslissing zonder kosten of schadevergoeding - Cassatiemiddel - Kritiek op verwerping van exceptie van borgstelling Gebrek aan belang - Ontvankelijkheid.
Wanneer de rechter geen kosten noch
schadevergoeding ten laste van een oorspronkelijk eisende vreemdeling heeft gelegd,
is het cassatiemiddel gericht tegen de
beslissing dat de tegen die eiser opgeworpen exceptie "judicatum solvi" afwijst bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk. (Art.
851 Ger.W.)
18 september 1997
831

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN·
KOMST
1. - Overgang van onderneming- Verkrijger - Verplichtingen - Niet-uitvoering - Arbeidsovereenkomst - Einde
- Opzeggingsvergoeding - Niet-betaling
-Misdrijf

Op zichzelf heeft de overname van de
verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding, krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni
1985 in de N ationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de
werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers
die overgenomen worden bij overname
van activa na faillissement of gerechtelijk
akkoord door boedelafstand, verbindend
verklaard bij K.B. 25 juli 1985, niet tot
gevolg dat de niet-uitvoering van die verplichting een overtreding van de C.A.O.
vormt. (Artt. 7 en 8 C.A.O. nr. 32bis van 7
juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.)
230
17 februari 1997
2. - Conventioneel brugpensioen- Ontslag oudere werknemer - Werkloosheidsuitkeringen - Aanvullende vergoedingen
ten laste van werkgever - Aanvaarding
door werknemer - Toekenningsperiode Duur - Gevolg.
Een oudere werknemer die ontslagen
wordt en het brugpensioenstelsel aanvaardt, treedt tot dit stelsel toe, totdat hij
de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
zodat hij in beginsel de arbeidsmarkt definitiefverlaat. (Art. 123, § 5, Werkloosheidsbesluit (1963); artt. 30, eerste en derde lid,
T, en 38, § 1, 1°, Werkloosheidsbesluit
(1991); artt. 2, § 1, eerste lid, 3, § 1, eerste
lid, 5, zevende lid, 12 en 13 K.B. 20 aug.
1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen; art. 4 C.A.O. nr. 17
van 19 dec. 1974, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. 16 jan. 1975.)
533
12 mei 1997

3. - Paritair Co mite voor verzekeringswezen - Vastheid van betrekking - Forfaitaire vergoeding- Procedure- Naleving
- Arbeidsovereenkomst - Einde - Ontslag om dringende reden - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid.
De arbeidsrechtbank die kennisneemt
zowel van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten als van de individuele geschillen betreffende de toepassingvan de collectieve
arbeidsovereenkomsten is bevoegd om op
vordering van de werknemer die ontslagen wordt om dringende reden na te gaan
of hij al dan niet recht heeft op de forfaitaire beschermingsvergoeding bepaald
bij art. 15 van de C.A.O. van 9 nov. 1987,
gesloten in het Paritair Comite voor het

-79verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking en of de in artt. 4 en
5 van deze C.A.O. bepaalde procedures
zijn vervuld. (Art. 578, 1 o en 3°, Ger.W.;
artt. 4 en 5 C.A.O. 9 nov. 1987, algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 30 maart
1988; art. 15 na de wijziging ervan bij art.
6 C.A.O. van 31 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij K.B. 5 okt. 1989.)
30 juni 1997
726

COMMISSIE
1. - Verplichtingen van de commissionair.
De commissionair moet instaan voor de
uitvoering van de overeenkomst die voor
de rekening van een committent is gesloten; hij moet daarvoor evenwel in zijn
eigen naam optreden en zich persoonlijk
verbinden t.a.v. de derden met wie hij de
overeenkomst sluit. (Art. 12 wet 5 maart
1872.)
3 oktober 1997
905
2. - Vervoercommissionair - Vergunning- Borgtocht- Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering- Uitdrukkelijke
instemming van de vergunninghouder Geschrift noodzakelijk.
Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975
tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij K.B. van 16
november 1990, dat bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid van dat
artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief,
van de uitdrukkelijke instemming van de
vergunninghouder met betrekking tot het
bestaan en de opeisbaarheid van de aangebrachte schuldvordering, vereist dat die
instemming uit een geschrift volgt. (Art.
5, § 5, tweed.e lid, K.B. 18 juli 1975.)
1296
5 december 1997
3. - Vervoercommissionair - Vergunning- Borgtocht- Bestaan en opeisbaarheid van de schuldvordering - Ten laste
van de vergunninghouder in Belgie uitvoerbare rechterlijke beslissing - Begrip.
Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975
tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij K.B. van 16
november 1990, bepaalt dat de borgtocht
door de houders van schuldvorderingen
bedoeld in het eerste lid van dat artikel
kan worden aangesproken na overlegging,
bij ter post aangetekende brief, van een
ten laste van de vergunninghouder in
Belgie uitvoerbare rechterlijke beslissing;
het arrest dat de borg tot betaling van de

borgtocht veroordeelt, kan niet de uitvoerbare titel vormen die bij ter post aangetekende brief moest worden overgelegd op
het ogenblik dat de houder van de schuldvordering de borgtocht aansprak. (Art. 5,
§ 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975.)
5 december 1997
1296

D
DAGVAARDING
Strafzaken - Boswetboek - Procesverbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Geen voeging
bij de dagvaarding- JachtmisdrijvenGevolg.
Noch het Wetboek van Strafvordering,
noch de Jachtwet bevatten bepalingen die,
met betrekking tot de uitoefening van de
strafvordering voor de strafrechter, naar
het Boswetboek verwijzen, wanneer een
misdrijf, van welke aard dan ook, gepleegd
is in een bos dat onder de bosregeling valt;
art. 113 van het Boswetboek, dat bepaalt
dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, afschrift van het proces-verbaal moet
inhouden, is dus aileen van toepassing op
de wegens inbreuk op voornoemd wetboek
ingestelde rechtsvorderingen. (Art. 133 Boswetboek.)
1015
22 oktober 1997

DESKUNDIGENONDERZOEK
1. - Burgerlijke zaken - Opdracht Grenzen- Bedrijfsrevisor- Bijstand aan
notaris - Boedelbeschrijving.
De opdracht aan een bedrijfsrevisor gegeven de notaris bij te staan bij het opmaken
van een boedelbeschrijving is voldoende
bepaald en binnen de wettelijke grenzen.
(Artt. 962 en 973 Ger.W.)
31 januari 1997
147
2. - Strafzaken - Internering- College van deskundigen - Samenstelling Objectiviteit.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die haar beslissing tot internering van een
verdachte steunt op een verslag van een
door haar aangesteld college van deskundigen, met als opdracht een verder geestesonderzoek van de verdachte, miskent diens
recht op een eerlijke, onafhankelijke en
onpartijdige behandeling van zijn zaak
niet doordat de door de onderzoeksrechter
aangestelde deskundige, met als opdracht
de geestestoestand van de verdachte te

-80onderzoeken, deel uitmaakte van dit college, daar deze omstandigheid niet tot
gevolg had dat dit college dit onderzoek
niet objectiefkon uitvoeren. (Art. 6.1 E.VR.M.)
11 februari 1997
207
3. - Strafzaken - Bloedstaal - Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid.
Voor de regelmatigheid van de toestemming van de persoon tot het nemen van
een bloedstaal voor de noodwendigheden
van het strafonderzoek, is de voorafgaande kennisgeving van de op het bloedstaal te verrichten onderzoeksdaad niet
vereist.
25 februari 1997
280
4. - Strafzaken
Tegenexpertise Onmogelijkheid ingevolge het deskundigenonderzoek - Gevolg.
Wanneer de partijen de mogelijkheid
hadden de bevindingen van het deskundigenonderzoek te betwisten, kan geen scherrding van artikel 6.1. E.V.R.M. noch een
.miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid uit de omstandigheid dat,
door het teloorgaan van het onderzochte
overtuigingsstuk tengevolge van het deskundigenonderzoek, de partijen in de onmogelijkheid verkeerden een tegenexpertise
uit te voeren.
280
25 februari 1997
5. - Burgerlijke zaken - Expertise Niet contradictoir karakter - Recht van
verdediging - Rechter - De bat op tegenspraak - Deskundigenverslag - Waarde
van inlichting - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt niet
geschonden wanneer het niet contradictoir karakter van een deskundigenonderzoek voor de rechter kan worden tegengesproken en waaraan de rechter slechts
een waarde van een inlichting hecht. (Art.
6.1 E.VR.M.)
11 december 1997
1348
6. - Burgerlijke zaken - Expertise Begrip - Algemene draagwijdte.
In burgerlijke zaken is een deskundig
onderzoek, in de regel, een maatregel tot
bewaring van de rechten van de partij die
het deskundig onderzoek heeft gevorderd
of die het, in geval het ambtshalve bevolen is, heeft doen uitvoeren.
11 december 1997
1350
7. - Burgerlijke zaken - Gerechtsdeskundige - Regeling ereloonstaat Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring
- Debiteur - Partij die expertise vordert
- Opvolging door andere partij- Rechts-

opvolgingsproblematiek - Overheidsinstanties - Bevoegdheid van de rechter.
Het bevel tot tenuitvoerlegging van de
door de rechter begrote kosten van het
deskundigenonderzoek, dat gegeven wordt
tegen de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd, geldt onverminderd
als deze partij voorhoudt dat zij ingevolge
een opvolging door een andere partij niet
meer kan aangesproken worden door de
eiser in het hoofdgeding ten w:onde; de
overname van de rechten en verplichtingen bedoeld in de Financieringswet belet
niet dat, zolang de feitenrechter de betwisting daaromtrent niet heeft beslist, de
Staat die een deskundig onderzoek heeft
gevorderd, ook het ereloon van de deskundige moet betalen. (Art. 984 Ger.W.; artt.
57, 61 en 82 Financieringswet.)
11 december 1997
1350
8. - Burgerlijke zaken - Gerechtsdeskundige - Regeling ereloonstaat Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring
- Veroordeling - Gerechtskosten - Uitspraak - Onderscheiden procedure .
Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wethoek, dat preciseert hoe het gerecht waarbij het bodemgeschil aanhangig is, over de
kosten uitspraak moet doen, houdt geen
verband met de vraag of een partij die het
deskundigenonderzoek heeft gevraagd, al
dan niet kan veroordeeld worden op verzoek van de gerechtsdeskundige om ereloon en kosten te betalen. (Art. 1017 Ger.W.)
11 december 1997
1350

DIEFSTAL EN AFPERSING
Omschrijving - Verzwarende omstandigheden - Gevolgen.
Tegenstrijdig is de beslissing waarbij,
op de strafVordering, een veroordelingwordt
uitgesproken wegens diefstal, gepleegd door
middel van geweld of bedreiging met een
van de bij art. 472 Sw., bepaalde omstandigheden, en, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundigenonderzoek bevolen
wordt teneinde de graad van mogelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid vast te
ste.llen, nu zij het eventuele bestaan impliceert van een van de bij art. 473, Sw.,
bepaalde verzwarende omstandigheden die
in het bewezen verklaarde misdrijf echter
niet begrepen is.
75
15 januari 1997

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. -. Douane en accijnzenwet - Misdrijf - Strafvordering - Hoofdgevangenisstraf- Vervolgende partij.

-
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Inzake douane en accijnzen oefent de
administratie van Financien de strafvordering uit onder meer betreffende de geldboete en de verbeurdverklaring, maar niet
betreffende de hoofdgevangenisstraf. (Art.
281 Douane en Accijnzenwet.)
11 februari 1997
201
2. - Douaneenaccijnzenwet-Materiele
overtreding van een wetsvoorschrift --Bedoeling van de overtreder - Overmacht of
onoverkomelijke dwaling.
De wetten inzake douane en accijnzen
straffen in de regel de enkele overtreding
van de douane- of accijnsvoorschriften en
houden geen rekening met de bedoeling
van de overtreder, onverminderd overmacht of onoverkomelijke dwaling. (Artt.
220 e.v. Douane en Accijnzenwet.)
11 februari 1997
201
3. - Overtreding van douane- en accijnswetgeving - Strafvordering - Ontdoken
rechten en accijnzen- Burgerlijke rechtsvordering - Instellen van beide vorderingen - Bevoegdheid.
Zowel de strafvordering wegens fraudes
en misdrijven, waartegen bij de wetten
inzake douane en accijnzen straffen zijn
bepaald, als de burgerlijke rechtsvordering strekkende tot betaling van de rechten en accijnzen worden voor de strafrechter
door de administratie van douane en accijnzeningesteld. (Artt. 281,282 en283A.W.D.A.)
11 maart 1997
335
4. - Overtreding-Proces-verbaal opgemaakt door douaneambtenaar - Wettelijke bewijswaarde - Grenzen.
De processen-verbaal opgemaakt door
ambtenaren van de administratie van douane
en accijnzen wegens hun handelingen en
ambtsverrichtingen, hebben wettelijke bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel voor
de door die ambtenaren persoonlijk gedane
materitHe vaststellingen. (Art. 272A.W.D.A.)
15 april 1997
443
5. - Accijns op de invoer- Vrijstellingen - M.B. 17 feb. 1960 - Van kracht
blijvend besluit.
Het M.B. 17 feb. 1960 tot regeling van
de vrijstellingen inzake accijns op de invoer
is van kracht gebleven, niettegenstaande
de opheffing van art. 2 Douane en Accijnzenwet.
25juni 1997
706
6. - Strafuordering - Vrijspraak van
de beklaagde - Burgerlijhe rechtsvordering - Rechtsvordering tot betaling van
de ontdoken rechten- Verplichting van de
rechter.

lnzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt, niettemin verplicht uitspraak te doen op de
burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten, inz. van het
invoerrecht dat de eigenaar van het ingevoerde voertuig, hoofdelijk met de invoerder ervan, moet betalen. (Artt. 204, § 3, en
283 Douane en Accijnzenwet.)
25 juni 1997
714

7. - Strafuervolging in Belgie - Militair Strafwetboek, artihel 57bis, § 1 Abgabeordnung, paragraaf 370- Douaneaangelegenheid - Begrip.
De Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering tegen
een Belgisch militair op grond van paragraaf370 van deAbgabeordnung, nu deze
bepaling, inzoverre deze het intercommunautair verkeer van goederen en
het innen van de ter zake van vervoer
verschuldigde belasting en het onderzoek
van de toepassing ervan betreft, een douaneaangelegenheid is in de zin van artikel
57bis, § 1, Militair Strafwetboek. (Art.
57bis, § 1, Militair Strafwetboek.)
28 oktober 1997
1041
8. - Misdrijf- Moree! bestanddeel.
Ook al is de gewone schending van de
reglementen inzake douane en accijnzen
strafbaar, behalve in geval van overmacht
of onoverkomelijke dwaling, toch moet dat
misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel
bestanddeel bevatten, namelijk de wetenschap dat dit misdrijf wordt gepleegd.
(Art. 220 Douane en Accijnzenwet.)
1180
19 november 1997
9. - Burgerlijhe rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten- Vrijspraak Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.
Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt, niettemin verplicht uitspraak te doen op de
burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten. (Artt. 204, § 3,
en 283 Douane en Accijnzenwet.)
1180
19 november 1997
10. - Europese Unie- Wederzijdse bijstand - Douanerechten - Invordering
van schuldvorderingen - Verzoek tot invordering - Vermelding van identiteit van
betrokkene.
Zo het verzoek tot invorderingvan schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.)
die voortvloeien uit verrichtingen die deel
uitmaken van het financieringsstelsel van
het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van

-82landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en van
sommige accijnzen, de naam en het adres
van de betrokken persoon moet vermelden, wordt niet vereist dat ook de voornaam zou worden vermeld, zodat het niet
toegelaten is aan het verzoek geen gevolg
te geven op grond dat de voornaam van de
betrokkene niet erop wordt vermeld. (Art.
6, § 3, wet 20 juli 1979 betreffende de
wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de E.E.G.
die voortvloeien uit verrichtingen die deel
uitmaken van het financieringsstelsel van
het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en van
sommige accijnzen.)
18 december 1997
1395
11. - Europese Unie- Wederzijdse bijstand - Douanerechten - Invordering
van schuldvorderingen- Verzoek tot invordering - Executoriale titel - Vorm.
Het verzoek tot invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.)
die voortvloeien uit verrichtingen die deel
uitmaken van het financieringsstelsel van
het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en van
sommige accijnzen, kan slechts betrekking hebben op een schuldvordering waarvoor een executoriale titel bestaat, zodat
het bekrachtigen, erkennen, aanvullen of
vervangen van de overgelegde titel niet
kan worden geweigerd wanneer voor de
Staat, waarin de verzoekende autoriteit is
gevestigd, de titel in behoorlijke vorm is
opgesteld. (Artt. 13 en 16 wet 20 juli 1979
betreffende de wederzijdse bijstand inzake
de invordering van schuldvorderingen in
de E.E.G. die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Orientatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde
waarde en van sommige accijnzen.)
18 december 1997
1395
12. - Europese Unie- Wederzijdse bijstand - Douanerechten - Invordering
van schuldvorderingen- Verzoek tot invordering - Executoriale titel of schuldvordering - Betwisting - Gevolg.
Indien gedurende de invorderingsprocedure overeenkomstig de wet van 20
juli 1979 de schuldvordering of de in de
lidstaat van de Europese Unie (E.E.G.)

waar de vragende autoriteit is gevestigd,
afgegeven executoriale titel door een belanghebbende worden betwist, wordt de
zaak door deze voor de bevoegde instantie
van de lidstaat gebracht waar deze autoriteit is gevestigd, overeenkomstig de in
deze laatste Staat geldende rechtsregels,
en vermag de rechter van de aangezochte
Staat het verzoek tot invordering hierop
niet af te wijzen. (Art. 16 wet 20 juli 1979
betreffende de wederzijdse bijstand inzake
de invordering van schuldvorderingen in
de E.E.G. die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Orientatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde
waarde en van sommige accijnzen.)
1395
18 december 1997

DWANGSOM
1. - Vordering- Initiatief- PartijDraagwijdte.
Aan de voorwaarde dat een dwangsom
slechts opgelegd kan worden 'op vordering
van een der partijen' komt geen verdere
betekenis toe dan dat de rechter van de
hem gegeven bevoegdheid geen gebruik
kan maken als dat niet regelmatig is
gevorderd. (Art. 1385bis Ger.W.)
25 februari 1997
276
2. - Vordering- Initiatief- PartijGemachtigde ambtenaar - Geen burgerlijke partij- Geldigheid.
De gemachtigde ambtenaar die in een
geding 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, ook
al treedt hij in dat geding niet op in de
hoedanigheid van burgerlijke partij. (Art.
65, § 1, Stedebouwwet; art. 1, lid 1, eenvormige wet betreffende de dwangsom.)
25 februari 1997
276

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Echtscheiding op grond van bepaalde feiten
Echtscheiding door onderlinge toestemming
Voorlopige maatregelen
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ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN

1. - Echtscheidingsprocedure- Echtscheiding op grand van bepaalde feiten Aanvullende vordering.
Art. 1268 Ger.W., als gewijzigd bij de
wet 30 juni 1994, is van toepassing op de
sinds de inwerkingtreding van die wet
lopende gedingen, zodat de aanvullende
vorderingen tot echtscheiding gewoon bij
conclusie kunnen worden ingesteld. (Art.
1268 Ger.W.)
14 november 1997
1141
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE
TOESTEMMING

2. - Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming Voorafgaande overeenkomst - Bepaling
van de bijdrage in onderhoud en opvoeding van de kinderen- Wijziging- Voorwaarden.
Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst
over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen de
ouders jegens elkaar en kan niet worden
gewijzigd, tenzij vaststaat dat een van de
ouders, gelet op zijn vermogen en die
bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert
om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding van het
kind dat hij onder zijn bewaring heeft; het
vonnis dat dit niet vaststelt, schendt artikel 1134 B.W. (Art. 1134 B.W.; artt. 1287
en 1288, 3°, Ger.W.)
21 maart 1997
389
VOORLOPIGE MAATREGELEN

3. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Levensonderhoud
- Bijdrage van de ouders - Beschikking
- Afwijkende overeenkomst - Wettigheid.
Geen enkele wetsbepaling staat eraan
in de weg dat ouders over hun respectieve
bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding
van hun kinderen een overeenkomst sluiten die afwijkt van de wijze van bijdrage
die de voorzitter, rechtsprekend in kort
geding, tijdens het echtscheidingsgeding
heeft vastgelegd, voor zover die overeenkomst de rechtmatige belangen van de
kinderen niet aantast en voor de ouders of
voor een van hen geen vrijstelling inhoudt
van hun verplichting om bij te dragen in

het levensonderhoud, de opvoeding en de
passende opleiding van de kinderen. (Art.
203 B.W.)
16 januari 1997
77
4. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kart geding - Bevoegdheid - Draagwijdte.
De wet laat aan de rechter in kort
geding een ruime feitelijke beoordelingsmacht om maatregelen te bevelen die de
belangen van de echtgenoten en van hun
kinderen kunnen vrijwaren. (Art. 1280,
eerste lid, Ger.W.)
31 januari 1997
147
5. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen- Ta. v. de goederenBoedelbeschrijving - Tijdstip - Kart geding - Bevoegdheid.
De rechter in kort geding kan als bewarende
maatregel bevelen dat een boedelbeschrijving wordt gemaakt van eigen goederen
van de echtgerwten en van goederen die
aan een van de echtgenoten, zelfs voor het
instellen van de vordering tot echtscheiding, hebben toebehoord; deze bepaling
wordt niet geschonden wanneer de boedelbeschrijving bevolen wordt in het vooruitzicht van een latere correcte vereffening
en verdeling, zonder dat eraan de mogelijke wettelijke gevolgen gehecht worden.
(Artt. 1175 en 1280 Ger.W.)
31 januari 1997
147
6. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Voorlopige maatregelen t.a.v. de minderjarige kinderen Kart geding- Aanwezigheid van het O.M.
Wanneer in kort geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet
ontvoogde minderjarige kinderen van ouders
die wegens echtscheiding in rechte staan,
wordt ingevolge art. 8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van het O.M. tijdens
de debatten vereist, zowel in hoger beroep
als in eerste aanleg; de uitzondering van
de mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in
dat artikel bepaalde gevallen.
13juni 1997
644

ERFDIENSTBAARHEID
1. - Tenietgaan - Rechtsverwerking.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een erfdienstbaarheid
tenietgaat wanneer de houder van dat
recht een houding aanneemt die objectief
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onverenigbaar is met dat recht. (Artt. 675
tot 680, 688, 689, 690, 706, 1134, 2219 en
2262 B.W.)
6 november 1997
1092
2. - Ingesloten erf - Erfdienstbaarheid van uitweg - Voorwaarden.
De rechter die vaststelt dat een erf
ingesloten is, kan daaraan, op het erf van
een derde, een erfdienstbaarheid van uitweg toekennen, zodat het een toereikende
toegang krijgt, niet rechtstreeks tot de
openbare weg, maar tot een ander erf van
dezelfde eigenaar met een uitweg naar de
openbare weg. (Art. 682 B.W.)
28 november 1997
1250

ERFENISSEN
Landbouwbedriyf - Recht van overname- Ontstaan van het recht- Datum.
Het bij wet 29 aug. 1988 ingevoerde
recht van overname ontstaat op het tijdstip waarop de nalatenschap van de rechtsvoorganger van de erfgenamen in onverdeeldheid openvalt.
30 januari 1997
137

EUROPESE UNIE
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALINGEN

Algemeen
Beginsels
Beleid
Instellingen
Allerlei
ALLERLEI

PREJUDICIELE GESCHILLEN
Prejudiciide geschillen - Hof van
Cassatie- Artikel177 E.E.G.-VerdragHandelingen van de instellingen - Bepaling- Uitlegging- Noodzakelijke uitlegging- H. VJ- Verzoek - Uitzondering.
Wanneer een vraag om uitlegging van
het E.E.G.-Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap
dezelfde is als waarover het H.v.J. o.m.
reeds een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, behoeven de nationale rechterlijke
instanties, waarvan de beslissingen valgens het nationale recht niet vatbaar zijn
voor hoger beroep, zich niet opnieuw, bij
wege van prejudiciele vraag, voor uitlegging tot het H.v.J. te wenden, op voorwaarde dat zij bij die uitleggingsbeslissing
aansluiten. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de wet van 2 dec. 1957 .) (Impliciet.)
20 februari 1997
250
1. -

2. - Prejudiciele geschillen- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Voorwaarden.
Het Hof van Cassatie is in de regel
maar verplicht om een prejudiciele vraag
te stellen aan het Hofvan Justitie van de
Europese Gemeenschappen, wanneer de
uitlegging van bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een
uitspraak van het Hof mogelijk te maken.
(Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
451
16 april 1997
3. - Prejudiciele geschillen- Verplichting - Voorgaanden - Gevolg.
Hoewel artikel 177, laatste lid, van het
E.E.G.-Verdrag, zonder enige beperking,
de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale
recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep,
verplicht om elke voor hen opgeworpen
vraag om uitlegging aan het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen
voor te leggen, geldt deze verplichting niet
wanneer de opgeworpen vraag inhoudelijk overeenstemt met een vraag waarover
in een gelijkaardig geval reeds een prejudiciele beslissing is gewezen. (Art. 177,
laatste lid, E.E.G.-Verdrag.)
648
16 juni 1997
4. - Prejudiciele geschillen- Hofvan
Cassatie - Artikel 177 E.G.-Verdrag Verdrag - Akten van de instellingen Bepaling- Uitlegging- Verzoek- Noodzakelijke uitlegging - Hof van Justitie.
Wanneer de uitleggingvan een bepaling
van het E.G.-Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 8 van de Eerste Richtlijn
van de Raad 80/1263/EEG van 4 december
1980 betreffende de invoering van het
rijbewijs, en zoals de artt. 1.2 en 8.1 van
de Richtlijn van de Raad 91/439/EEG van
29 juli 1991 betreffende het rijbewijs, noodzakelijk is voor het Hof van Cassatie om
zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof, in de
regel, aan het Hof van Justitie om bij
wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen. (Art. 177 E.E.G.-Verdrag.)
654
17 juni 1997
5. - Prejudiciele geschillen- Verplichting voor het Hof van Cassatie- E.E.G.verordening 918/83- Douanevrijstellingen.
Wanneer de uitlegging van het E.E.G.Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Europese Gemeenschap,
zoals art. 112 van E.E.G.-verordening 918/83
betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douane-

-85vrijstellingen, gewijzigd bij de E.E.G.verordening 1315/88, voor het Hof van
Cassatie;noodzakelijk is om zijn arrest te
wijzen, vraagt het Hof, in de regel, het Hof
van Justitie om bij wijze van prejudiciele
beslissing uitspraak te doen. (Art. 177
E.E.G.-Verdrag.)
25juni1997
706
6. - Prejudiciele geschillen - Uitlegging van het gemeenschapsrecht - Verplichting voor het Hof van Cassatie E.E.G.-verordening nr. 1408/71 Raad 14
juni 1971 - Sociale zekerheid (E.G.) Ouderdomspensioen - Verzeheringstijdvahken - Berehening.
Wanneer de uitlegging van een bepaling
van het E.E.G.-Verdrag of van een akte
van de instellingen van de gemeenschap,
zoals de artikelen 45 en 49, b, ii, van de
verordening nr. 1408/71 van de Raad van
14 juni 1971- Sociale zekerheid- E.G.
betre:ffende het in aanmerking nemen van
tijdvakken van verzekering inzake ouderdomspensioen, voor het Hof van Cassatie
noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen,
vraagt het Hof, in de regel, het Hof van
Justitie om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen. (Art. 177 E.E.G.Verdrag.)
30juni 1997
728
7. - Prejudiciele geschillen- Hof van
Cassatie - Verplichting - Executieverdrag - Overeenkomst - Gelijkwaardige verbintenissen - Bevoegde rechter.
Wanneer, voor de beoordeling van een
cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde
vordering gestoeld op verschillende verbintenissen ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag
worden gebracht, ook al moeten de contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels
van de Staat van de aangezochte rechter,
de ene in het land van de aangezochte
rechter worden uitgevoerd, de andere in
een andere E.G.-lidstaat, in acht genomen
dat de aangezochte rechter op grond van
de hem overgelegde vordering oordeelt
dat de twee verbintenissen die aan de
vordering ten grondslag liggen, niet aan
elkaar ondergeschikt zijn, maar gelijkwaardig, is het Hofvan Cassatie gehouden het
HofvanJustitie van de Europese Gemeenschap te verzoeken over die vr'aag bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
doen. (Artt. 2 en 5, aanhef, 1, Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Statenleden van de E.G. betre:ffende de rechterlijke

bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan.
1971.)
4 december 1997
1283

VERDRAGSBEPALINGEN
ALGEMEEN

8. - Verdragsbepalingen - Algemeen
- Vrij werhnemersverkeer - Werkingssfeer richtlijn- Sociale zekerheid- Gelijhe
behandeling mannen en vrouwen - Pensioenen - Exceptie - Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote - Nationale wetgeving - Bedrag
gezinspensioen- 1/erlies sociale-zekerheidsvoordeel - Toelaatbaarheid.
Het gemeenschapsrecht verzet zich niet
tegen een nationale wettelijke regeling
die een gezinspensioen toekent aan een
werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als zodanig geldend voordeel
geniet, doch hem een minder voordelig
pensioen toekent wanneer zijn echtgenoot
een pensioen of een als zodanig geldend
voordeel geniet. (Artt. 48 en 51 E.E.G.Verdrag 25 maart 1957; art. 12, tweede
lid, verordening E.E.G. nr. 1408171 van 14
juni 1971 van de Raad; art. 4 E.E.G.richtlijn 79/7 van 19 dec. 1978; art. 3, § 1,
eerste lid, en § 8, wet 20 juli 1990.)
13 januari 1997
60
9. - Verdragsbepalingen - Algemeen
- Vrij werknemersverkeer - Verdragsconforme interpretatie - Sociale
zeherheid - Gelijke behandeling mannen
en vrouwen - Pensioenen - Exceptie Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide
rechten echtgenote- Nationale wetgeving
- Bedrag gezinspensioen- 1/erlies socialezeherheidsvoordeel-Plicht nationale rechter.
Het staat niet aan de nationale rechter
om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen inzake rustpensioen buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen
van het gebrek aan coordinatie tussen
stelsels van sociale zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet
oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van
de nationale normen die hij hanteert, de
norm uitleggen op een wijze die zoveel
mogelijk het vrij verkeer van werknemers
bevordert. (Artt. 5, 48 en 51 E.E.G.Verdrag; art. 3, § 1, eerste lid, en § 8, wet
20 juli 1990.)
13 januari 1997
60

10. - Verdragsbepalingen - Algemeen - Sociale zekerheid - Vrij verkeer
van werknemers - Gelijke behandeling
mannen en vrouwen - Recht op ouderdomspensioen - Nationale wetgeving Vaststelling bedrag andere echtgenoot Eigen pensioenrecht- Nederlandse Algemene Ouderdomswetgeving - Herleiding
Belgisch gezinspensioen - Gevolg.
Het gemeenschapsrecht verzet zich niet
tegen een nationale wettelijke regeling
die een gezinspensioen toekent aan een
werknemer wiens echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en geen rustpensioen of als zodanig geldend voordeel
geniet, doch hem een minder voordelig
pensioen toekent wanneer zijn echtgenoot
een pensioen of een als zodanig geldend
voordeel geniet. (Artt. 48 en 51 E.E.G.Verdrag 25 maart 1957; art. 12, tweede
lid, verordening E.E.G. nr. 1408/71 van 14
juni 1971 van de Raad; art. 4 E.E.G.Richtlijn 7917 van 19 dec. 1978; art. 3, § 1,
eerste lid, en § 2, wet 20 juli 1990.)
10 februari 1997
189
BEGINSELS

11. - Verdragsbepalingen- Beginsels
- Sociale zekerheid- Loondienst- Zelfstandige - Kwalificatie - Afbakeningsregelen - Nationaal recht.
Voor de toepassing van de artikelen
14bis en 14quater van de verordening
1408/71 doelt een werkzaamheid in loondienst of een werkzaamheid die anders
dan in loondienst wordt uitgeoefend, op
een werkzaamheid die voor de toepassing
van het stelsel van sociale zekerheid van
een Lid-Staat, op welk grondgebied zij
wordt uitgeoefend, als zodanig wordt aangemerkt. (Art. 14bis en 14quater verordening 1408/71.)
16juni 1997
648
BELEID

12. - Verdragsbepalingen - Beleid Mededinging- Bedrijven- Overeenkomsten- Commissie- Beschikking- Draagwijdte.
De buitentoepassingverklaring van de
bepalingen van artikel 85.1 E.E.G.Verdrag, die door de Commissie wordt
beslist in de vorm van een individuele
beschikking op grond van de (E.E.G.)verordening nr. 17/62 van de Raad, wordt
gekenmerkt door het beperkte aantal adressanten ervan; de beschikking van de Commissie betreft een systeem van selectieve
distributie, zodat zij slechts betrekking
heeft op de contractuele verhoudingen tus-
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sen bepaalde leveranciers en hun erkende
dealers, waar zij de voorwaarden vaststelt
waaronder bepaalde overeenkomsten tussen hen geoorloofd zijn wat de door het
Verdrag ingevoerde mededingingsregels betreft. (Artt. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en
191.3 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de
wet van 2 dec. 1957; artt. 6, 8, 9.1 en 19.3
E.E.G.-verordening nr. 17/62 van de Raad
van 6 feb. 1962.)
20 februari 1997
250
INSTELLINGEN

13. - Verdragsbepalingen - Instellingen- Commissie- Beschikking- Draagwijdte - Mededinging - Bedrijven Overeenkomsten.
De buitentoepassingverklaring van de
bepalingen van artikel 85.1 E.E.G.Verdrag, die door de Commissie wordt
beslist in de vorm van een individuele
beschikking op grond van de (E.E.G.)verordening nr. 17/62 van de Raad, wordt
gekenmerkt door het beperkte aantal adressanten ervan; de beschikking van de Commissie betreft een systeem van selectieve
distributie, zodat zij slechts betrekking
heeft op de contractuele verhoudingen tussen bepaalde leveranciers en hun erkende
dealers, waar zij de voorwaarden vaststelt
waaronder bepaalde overeenkomsten tussen hen geoorloofd zijn wat de door het
Verdrag ingevoerde mededingingsregels
betreft. (Artt. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en
191.3 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de
wet van 2 dec. 1957; artt. 6, 8, 9.1 en 19.3
E.E.G.-verordening nr. 17/62 van de Raad
van 6 feb. 1962.)
20 februari 1997
250
ALLERLEI

14. - Verdragsbepalingen -Allerlei W.A.M.-verzekering - Ongeval in Belgie
- Voertuig - Voertuig gewoonlijk gestald
op het grondgebied van een andere LidStaat - Gestolen voertuig - Belgisch
Bureau van de Autoverzekeraars - Vergoedingsverplichting - Voorwaarden.
Wanneer in Belgie een ongeval wordt
veroorzaakt door een gestolen voertuig
dat gewoonlijk op het grondgebied van
een andere Lid-Staat van de Europese
Unie is gestald, is het Belgisch Bureau
van deAutoverzekeraars, evenmin als enige
andere verzekeraar, verplicht de schade te
vergoeden. (Art. 2, tweede lid, richtlijn
van de Raad van de E.E.G. nr. 72/166 van
24 april1972; art. 3 W.A.M.-wet 1989; art.
1, a, K.B. 13 feb. 1991.)
1059
31 oktober 1997
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ALLERLEI
15. - Allerlei-Douanerechten-Invordering van schuldvorderingen - Wederzijdse bijstand - Verzoek tot invordering
- Vermelding van identiteit van betrokkene.
Zo het verzoek tot invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.)
die voortvloeien uit verrichtingen die deel
uitmaken van het financieringsstelsel van
het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en van
sommige accijnzen, de naam en het adres
van de betrokken persoon moet vermelden, wordt niet vereist dat ook de voornaam zou worden vermeld, zodat het niet
toegelaten is aan het verzoek geen gevolg
te geven op grond dat de voornaam van de
betrokkene niet erop wordt vermeld. (Art.
6, § 3, wet 20 juli 1979 betreffende de
wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de E.E.G.
die voortvloeien uit verrichtingen die deel
uitmaken van het financieringsstelsel van
het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en van
sommige accijnzen.)
18 december 1997
1395
16. - Allerlei-Douanerechten-Invordering van schuldvorderingen - Wederzijdse bijstand - Verzoek tot invordering
- Executoriale titel - Vorm.
Het verzoek tot invordering van schuldvorderingen in de Europese Unie (E.E.G.)
die voortvloeien uit verrichtingen die deel
uitmaken van het financieringsstelsel van
het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van
landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en van
sommige accijnzen, kan slechts betrekking hebben op een schuldvordering waarvoor een executoriale titel bestaat, zodat
het bekrachtigen, erkennen, aanvullen of
vervangen van de overgelegde titel niet
kan worden geweigerd wanneer voor de
Staat, waarin de verzoekende autoriteit is
gevestigd, de titel in behoorlijke vorm is
opgesteld. (Artt. 13 en 16 wet 20 juli 1979
betreffende de wederzijdse bijstand inzake
de invordering van schuldvorderingen in
de E.E.G. die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Orientatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douane-

rechten, belasting over de toegevoegde
waarde en van sommige accijnzen.)
1395
18 december 1997

17. - Allerlei - Douanerechten- Invordering van schuldvorderingen- Wederzijdse bijstand - Verzoek tot invordering
- Executoriale titel of schuldvordering Betwisting - Gevolg.
Indien gedurende de invorderingsprocedure overeenkomstig de wet van 20
juli 1979 de schuldvordering of de in de
lidstaat van de Europese Unie (E.E.G.)
waar de vragende autoriteit is gevestigd,
afgegeven executoriale titel door een belanghebbende worden betwist, wordt de
zaak door deze voor de bevoegde instantie
van de lidstaat gebracht waar deze autoriteit is gevestigd, overeenkomstig de in
deze laatste Staat geldende rechtsregels,
en vermag de rechter van de aangezochte
Staat het verzoek tot invordering hierop
niet af te wijzen. (Art. 16 wet 20 juli 1979
betreffende de wederzijdse bijstand inzake
de invordering van schuldvorderingen in
de E.E.G. die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Orientatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten, belasting over de toegevoegde
waarde en van sommige accijnzen.)
18 december 1997
1395

F
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
RECHTSPLEGING
GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
BEVOORRECHTEN EN HYPOTHECAIRE
SCHULDEISERS
ALLERLEI

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET
FAILLISSEMENT
1. - Begrip. Vereisten van het faillissement - Ophouden te betalen en geschokt
zijn van het krediet.

-88Het geschokt zijn van het krediet, bedoeld
in art. 437 Faillissementswet, is nauw
verbonden met het ophouden te betalen
waarvan ook sprake is in die bepaling.
(Art. 437 W.Kh.)
10 oktober 1997
953
2. - Begrip. Vereisten van het faillissement - Geschokt zijn van het krediet.
De rechter beslist naar recht dat het
krediet van een koopman geschokt is, wanneer hij vaststelt dat die koopman tal van
schulden heeft, onder meer bij de R.S.Z.,
dat zijn passiva meer dan veertig miljoen
frank bedragen, dat hij niet in staat is zijn
schulden te betalen, dat hij over geen
liquiditeiten beschikt en dat zijn schuldeisers hem geen enkel uitstel hebben toegestaan. (Art. 437 W.Kh.)
10 oktober 1997
953

RECHTSPLEGING
3. - Rechtspleging - Betekening van
een exploot bestemd voor een gefailleerde.
Nietig is de betekening van een arrest
dat bij verstek tegen een gefailleerde vennootschap wordt uitgesproken, wanneer
zij niet aan de curator, maar aan de zetel
van de vennootschap betekend werd. (Artt.
444 en 452 W.Kh.)
8 januari 1997
41

4. - Rechtspleging -Hoger beroep Termijn - Vonnis ter zake van faillissement - Begrip.
De termijn van vijftien dagen voor het
instellen van hager beroep tegen ieder
vonnis dat ter zake van faillissement wordt
gewezen, is van toepassing op ieder vonnis dat uitspraak doet over vorderingen
en geschillen rechtstreeks ontstaan uit
faillissementen en waarvan de gegevens
voor de oplossing zich bevinden in het
bijzonder recht dat het stelsel van het
faillissement beheerst, maar niet op vonnissen die, al was het gedeeltelijk, uitspraak doen over betwistingen die hoofdzakelijk gegrond zijn op een andere oorzaak dan het faillissement, zodat het geen
enkel juridisch gevolg heeft op de oplossing van het geschil. (Art. 465, eerste lid,
Faillissementswet.)
27 februari 1997
284
5. - Rechtspleging - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging - Lastgever
-Curator.
De voorlopige tenuitvoerlegging van een
op vordering van een der schuldeisers
uitgesproken faillissementsvmmis geschiedt
niet in opdracht van die schuldeiser maar
van de curator die voor alle schuldeisers

in de boedel optreedt. (Art. 1398, tweede
lid, Ger.W.; artt. 465,466 en 470 Faillissementswet.)
2 oktober 1997
898
6. - Rechtspleging- Faillissement -Curator - Algemene opdracht.
De algemene opdracht van de curator in
een faillissement bestaat erin het actief
van de gefailleerde te gelde te maken en
het opgebrachte geld te verdelen.
5 december 1997
1289
7. - Rechtspleging- FaillissementVordering in rechte - Vordering van de
curator - Draagwijdte.
De curator in een faillissement die namens
de gezamenlijke schuldeisers in rechte
optreedt, oefent de gemeenschappelijke
rechten van alle schuldeisers uit, maar
niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn
samengevoegd.
5 december 1997
1289
8. - Rechtpleging - Faillissement Vordering in rechte - Vordering van de
curator - Voorwerp - Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers- Begrip.
Gemeenschappelijke rechten van alle
schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de
fout van wie ook, waardoor het passief
van het faillissement vermeerderd of het
actief ervan verminderd wordt.
5 december 1997
1289

GEVOLGEN(PERSONEN,
GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
9. - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering-Aangifte- Verjaring- Stuiting
- Draagwijdte.
De aangifte door de schuldeiser van zijn
schuldvordering in het faillissement, die
een vordering onderwerpt aan het gerecht,
en de daaropvolgende opneming in het
passief, vormen stuiting zowel ten aanzien van de boedel als ten aanzien van de
gefailleerde zelf. (Aitt. 2244 B.W. en 496
Faillissementswet.)
13 november 1997
1125
10. - Gevolgen (personen, goederen,
verbintenissen)- Verbintenissen- Schuldvordering - Aangifte - Gevolg - Verjaring - Schorsing.
De algemeen bevoorrechte en de gewone
schuldeiser kunnen, tot aan de sluiting
van het faillissement, wettelijk geen betaling van hun schuldvordering verkrijgen

-89maar hebben slechts aanspraken in de
boedel, zodat, na de aangifte van hun
vordering, tegen lien de verjaring niet
loopt; het doet niet ter zake dat de schuldeiser tegen de gefailleerde zelf een declaratoir vonnis kan verkrijgen, nu dergelijk
vonnis hem niet toelaat het uit te voeren
zolang het faillissement niet gesloten is.
(Artt. 2251 B.W. en 452 Faillissementswet.)
13 november 1997
1125

BEVOORRECHTE
EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
11. - Bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers - Arbeidsovereenkomst - Door de
curator ontslagen werknemers- Opzeggingsvergoeding - Boedelschuld - \lereiste.
Wanneer na de faillietverklaring de curator beslist de handelsbedrijvigheid van de
gefailleerde verder te zetten en de arbeidsovereenkomsten verder uit te voeren, zodoende de boedel beheert, zijn de schulden
die het gevolg zijn van de opzegging van
die overeenkomsten boedelschulden. (Art.
561 Faill.W.)
2 mei 1997
507

ALLERLEI
12. - Allerlei - Boedelschuld- Begrip.
Wanneer na de faillietverklaring de curator beslist de handelsbedrijvigheid van de
gefailleerde verder te zetten en de arbeidsovereenkomsten verder uit te voeren, zodoende de boedel beheert, zijn de schulden
die het gevolg zijn van de opzegging van
die overeenkomsten boedelschulden. (Art.
561 Faill.W.)
2 mei 1997
507

G

wijs wordt aangewend, de Belgische Staat
enkel schuldenaar blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 december 1988 kracht van
gewijsde had.
14 februari 1997
214
2. - Gewest - Vordering in rechte Vordering tegen de Staat- Opvolging van
de Staat door het gewest- Opvolging van
rechtswege - \leroordeling van de Staat
- Gevolg voor het gewest.
Hoewel de opvolging van de Staat door
de gewesten van rechtswege plaatsheeft,
kan een gerechtelijke beslissing geen verplichtingen opleggen aan een gewest in
een zaak waar het geen partij in het
geding is; zij kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken
niet ten laste leggen van een gewest. (Art.
6, § 1, I, bijzondere wet 8 aug. 1980; art. 1
wet 5 maart 1984.)
592
29 mei 1997
3. - Opvolging van de Staat door het
gewest - \leroordeling van de Staat Hoger beroep van de Staat- Ontvankelijkheid.
De Belgische Staat, die na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
en van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden, door de rechtbank van eerste aanleg
wordt veroordeeld tot uitvoering van de
verplichtingen die door het Waalse Gewest
van rechtswege waren overgenomen, heeft
de hoedanigheid om tegen die veroordeling beroep in te stellen en heeft tevens
belang bij het betwisten van de wettigheid
ervan voor het appelgerecht. (Art. 6, § 1, I,
bijzondere wet 8 aug. 1980; art. 1 wet 5
maart 1984.)
592
29 mei 1997

GEMEENTE
GEMEENSCHAP EN GEWEST
1. - Rechtsopvolging van de Staat door
Gemeenschappen en Gewesten - Overgedragen rechten en verplichtingen - Verplichtingen die ten laste van de Staat
blijven- Onroerend goed- Onderwijs Hangende gerechtelijke procedure.
Uit artikel 57, § 5, Financieringswet 16
januari 1989 volgt dat wanneer een gerechtelijke procedure hangende was inzake
verplichtingen betreffende de krachtens
§ 1 van hetzelfde artikel aan de Gemeenschappen overgedragen goederen, waaronder een onroerend goed van de Staat dat
uitsluitend voor Nederlandstalig onder-

1. - Gemeentelijke agenten- Bezoldigingsregeling - Vakantiegeld - Wijzigbaar gedeelte - Bedrag - Toekenningsvoorwaarden - Verwijzing - Personeel
van de ministeries - Gevolg.
De gemeentelijke agenten genietenjaarlijks, onder dezelfde voorwaarden als het
personeel van de ministeries, van vakantiegeld dat bestaat uit een forfaitair gedeelte
en een wijzigbaar gedeelte, dat 1 pet.
bedraagt van de jaarlijkse wedde zoals die
gekoppeld is aan de index van de consumptieprijzen. (Art. 72 wet 14 feb. 1961; K.B. 30
jan. 1979, artt. 1, 3 en 4.)
26juni 1997
715

-902. - Gemeentelijke agenten - Bezoldigingsregeling - Vakantiegeld - Wijzigbaar gedeelte - Bedrag - Toekenningsvoorwaarden - K.B. nr. 110 van 13 dec.
1982 - Verwijzing - Personeel van de
ministeries - Gevolg.
Het K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de gemeenten
en aan de agglomeraties en federaties van
gemeenten, geeft de gemeenten niet het
recht om aan hun personeel vakantiegeld
te betalen onder andere voorwaarden dan
die welke gelden voor het personeel van
de ministeries. (Art. 72 wet 14 feb. 1961;
art. 1, 5°, wet 2 feb. 1982; art. 2, 1°, K.B.
nr. 110 van 13 dec. 1982.) .
26juni 1997
715
3. - Gemeentebestuur - Lia - Fout
- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
- Herstelplicht - Statutair beambte Schade - Vordering in rechte - Rechthanken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Arbeidshoven en -rechtbanken.
De arbeidshoven en -rechtbanken zijn
niet bevoegd om kennis te nemen van een
door een statutaire beambte van een gemeente
tegen die gemeente ingestelde rechtsvordering, die ertoe strekt de door een fout
van een lid van het gemeentebestuur veroorzaakte schade te herstellen. (Artt. 9,
556, 578 tot 583, 607 en 643 Ger.W.)
966
13 oktober 1997

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECHTSPLEGING
GEMEENTEBELASTINGEN

RECHTSPLEGING
1. - Rechtspleging _:_ Beslissing van
de bestendige deputatie - Gemeentebelastingen- Belastingplichtige- Hoger beroep
- Betekening.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep
ingesteld door de belastingplichtige tegen
een beslissing van de bestendige deputatie betreffende een gemeentebelasting waarvan het bedrag ten minste 10.000 frank
bedraagt, wanneer het verzoekschrift·niet
aan de gemeente werd betekend : de betekening aan de bestendige deputatie van
de provincie wordt door de wet niet opgelegd. (Art. 7, tweede lid, wet 23 december
1986 betreffende de invordering en de

geschillen. ter zake van provinciale en
plaatselijke heffingen en art. 378 W.I.B.
1992.)
17 januari 1997
87
2. - Rechtspleging - Gemeentebelastingen- Bezwaar- Bestendige deputatie
-Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - Bevoegdheid.
De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een directe
gemeentebelasting aanhangig is gemaakt,
oefent eigenlijke rechtspraak uit en heeft,
in die hoedanigheid, het recht en de plicht
na te gaan of de besluiten of verordeningen die zij moet toepassen, met de wet
overeenstemmen. [Art. 159 Gw. (1994).]
10 april 1997
433
3. - Rechtspleging- Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak belast
rechtscollege - Bevoegdheid- Gemeentebelasting - Huisvuilophaling - Principe
- Bedrag - Bezwaar.
De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege uitspraak doet
over het bezwaar van een belastingplichtige
tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is bevoegd om kennis te nemen van
de grieven tegen het principe van een
belastingsverordening inzake de huisvuilophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting. [Art. 159 Gw.
(1994).]
10 april 1997
433
4. - Rechtspleging - Hefting door de
gemeente - Bezwaar - Bestendige deputatie - Motiveringsverplichting.
De bestendige deputatie die uitspraak
doet over een bezwaar tegen een heffing
door een gemeente, is geen bestuur waarop
de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen toepassing vindt. (Artt. 1 en
2 wet 29 juli 1991.)
20 november 1997
1184
5. - Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Beslissing van de bestendige
deputatie - Hoger beroep van de belastingplichtige - Verzoekschrift - Betekening - Wederpartij die de aanslag heeft
gevestigd - Termijn - Ontvankelijkheid.
De belastingplichtige die hoger beroep
instelt tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake gemeentebelastingen waarvan het be drag ten minste 10.000
frank bedraagt, moet zijn verzoekschrift
betekenen aan de gemeente wier belasting wordt bestreden en die voor het hof
van beroep haar recht moet verdedigen;

91
wanneer hij de door art. 280 W.I.B. 1964
op stra:ffe van verval bepaalde termijn
niet in acht neemt, is het hager beroep
niet ontvankelijk. (Artt. 7, tweede lid, wet
23 dec. 1986, 279 en 280 W.I.B. 1964,
thans 378 en 379 W.I.B. 1992.)
1403
18 december 1997

6. - Rechtspleging - Cassatieberoep
- Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en I of neerlegging - Neerlegging - Ontvankelijkheid - Volmacht
- Niet-bestaan - Houder - Hoedanigheid- Onnauwkeurigheid.
De niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep inzake directe gemeente- of provinciebelastingen kan niet voortvloeien uit
het enkele feit dat het door eiser of diens
advocaat ondertekende verzoekschrift tot
cassatie ter gri:ffie van het hofvan beroep
is neergelegd door een persoon wiens
hoedanigheid niet wordt gepreciseerd.
(Art. 7 wet 23 dec. 1986; art. 388 W.I.B.
[1992].) (lmpliciet.)
1410
19 december 1997

9. - Gemeentebelastingen - Gewestbelasting- Zelfde belastbaar feit- Zelfde
belastingplichtige- Afzonderlijke aanslagen.
Het is in de regel niet verboden dat
eenzelfde belastingplichtige voor eenzelfde feit door verschillende overheden
wordt belast.
16 oktober 1997
992
10. - Gemeentebelastingen - Handelingen gesteld tijdens het dienstjaar Goedkeuring der belastingverordening Handelingen gesteld voor de goedkeuring
- Behoorlijk bestuur - Recht op rechtszekerheid.
Het beginsel van behoorlijk bestuur en
van het recht op rechtszekerheid sluit niet
uit dat een gemeente een belasting heft
voor handelingen die tijdens het dienstjaar zijn gesteld, zelfs wanneer die handelingen gesteld werden voordat de belastingverordening tijdens datzelfde dienstjaar
werd goedgekeurd.
16 oktober 1997
992

GENEESKUNDE
GEMEENTEBELASTINGEN
7. - Gemeentebelastingen - Bezwaar
- Bestendige deputatie - Met eigenlijke
rechtspraak belast rechtscollege- Bevoegdheid.
De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een
directe gemeentebelasting aanhangig is
gemaakt, oefent eigenlijke rechtspraak uit
en heeft, in die hoedanigheid, het recht en
de plicht na te gaan of de besluiten of
verordeningen die zij moet toepassen, met
de wet overeenstemmen. [Art. 159 Gw.
(1994).]
10 april 1997
433
8. - Gemeentebelastingen- Huisvuilophaling - Bestendige deputatie - Met
eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege
- Bevoegdheid - Belasting - Principe
- Bedrag - Bezwaar.
De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege uitspraak doet
over het bezwaar van een belastingplichtige
tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is bevoegd om kennis te nemen van
de grieven tegen het principe van een
belastingsverorde~ing inzake de huisvuilophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting. [Art. 159 Gw.
(1994).]
10 april 1997
433

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELENINBEGREPEN)
BEROEPSORDEN
ALLERLEI

GENEESMIDDELEN(VERDOVENDE
MIDDELEN INBEGREPEN)
1. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Geneesmiddelen Fabrikanten- Invoerders- Groothandelaars - Aanbod aan de voorschrijvende
geneesheren - Premies - Voordelen Verbod - Handelspraktijken - Eerlijke
handelsgebruiken.
De wetsbepaling volgens welke het aan
fabrikanten, invoerders en groothandelaars van geneesmiddelen verboden is,
rechtstreeks ofzijdelings, premies ofvoordelen aan te bieden of te verlenen aan
personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven, maakt geen enkel onderscheid
naargelang de aan een voorschrijvende
geneesheer aangeboden premie of voordeel al dan niet de tegenprestatie is voor
een aanvullende prestatie van laatstgenoemde; de miskenning van dat verbod is
een daad die strijdig is met de eerlijke
handelsgebruiken. (Art. 10, tweede lid,
Geneesmiddelenwet; art. 93 Handelspraktijkenwet.)
9 januari 1997
49

-92
2. - Geneesmiddelen (verdovende midde len inbegrepen) - Verdovende middelen
- Drugwet - Deelneming - Vereniging
- Bestanddelen- Motivering.
De rechter verantwoordt de veroordeling van een beklaagde als deelnemer aan
invoer, uitvoer, vervaardiging, bezit, verkoop, tekoopstelling, afievering of aanschaf van verdovende middelen, met de
omstandigheid dat het misdrijf een daad
van deelneming aan een hoofd- of bijkomende bedrijvigheid is, naar recht op grond
van zijn vaststelling, in de motivering, dat
deze beklaagde als controlerend en vergezellend drugkoerier optrad, zijnde een naar
het oordeel van de rechter in de onderzochte modus operandi van drugtrafieken
noodzakelijk optreden. (Artt. 66 Sw. en
2bis, §§ 1 en 3b, Drugwet.)
14 januari 1997
65

BEROEPSORDEN
3. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Raad van beroep - Samenstelling- Onderzoek van de zaak - Verslaggever -· 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
niet benoemd is als verslaggever, heeft
niet de nietigheid van de procedure tot
gevolg. (Art. 20, § 2, K.B. nr. 79 van 10
nov. 1967.)
566
23 mei 1997
4. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Raad van beroep
- Terechtzitting- Rechtspleging- Geneesheer - Bijstand door een of meer raadslieden - Raadsman - Draagwijdte in
K.B. nr. 79.
De bepalingen van art. 24, § 1, K.B. nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren krachtens welke
de verdachte geneesheer zich mag laten
bijstaan door een of meer raadslieden,
heeft dezelfde draagwijdte als de regel
van art. 440 Ger.W. betreffende het monopolie van pleidooi van advocaten; de geneesheer mag zich aileen laten bijstaan door
advocaten. (Art. 24, § 1, K.B. nr. 79 van 10
nov. 1967; art. 440 Ger.W.)
23 mei 1997
566
5. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Raad van beroep
- Verdachte geneesheer - Recht van verdediging- Artikelen 6.1 en 6.3.c E. VR.M.

Noch het recht van .verdediging noch
artt. 6.1 en 6.3.c E.VR.M. worden geschonden, wanneer blijkt dat de verdachte geneesheer het recht heeft verkregen zich zowel
v66r de terechtzitting van de raad van
beroep als op de terechtzitting te laten
bijstaan door een advocaat naar zijn keuze.
(Artt. 6.1 en 6.3.c E.VR.M.)
23 mei 1997
566
6. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Raad van beroep
- Geen schorsing van tuchtprocedure Strafrechter bij wie de strafvordering aanhangig is - Wettigheid K.B. nr. 79 Schriftvervalsing.
Uit geen enkele wettelijke bepaling kan
worden afgeleid dat de rechter verplicht is
de behandeling van de zaak op te schorten
tot een niet nader bepaalde instantie uitspraak zal hebben gedaan over de wettigheid van het K.B. nr. 79. (Art. 417 Ger.W.)
23 mei 1997
566
7. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Cassatiemiddel Schending art. 6.1 E. VR.M. - Algemene
rechtsbeginselen- Schending van het recht
van verdediging - Onpartijdigheid van
de rechter - Afgevaardigd lid van de
Nationale Raad - Deelname aan zitting
en beraadslaging- Middel - Geen steun
in bestreden beslissing - Geen steun in
stukken waarop Hof vermag acht te slaan
- Gevolg.
Het middel, dat geheel berust op de
omstandigheid dat een lid van de nationale raad heeft deelgenomen aan de beraadslaging van de raad van beroep, mist
feitelijke grondslag wanneer uit de beslissing blijkt dat de raad van beroep geoordeeld heeft bij meerderheid van stemmen
van de bij de beraadslaging aanwezige
leden en dat de beslissing als aanwezige
leden enkel de gewone leden en plaatsvervangende leden van de raad van beroep
vermeldt maar niet de afgevaardigde van
de nationale raad.
23 oktober 1997
1024
8. - Beroepsorden- Orde vanApothekers - Provinciale raad - Openbaarheid
van beslissing- Beoordelingsvrijheid van
de apotheker.
Het verzoek om de beslissing van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers met gesloten deuren of in openbare
terechtzitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is
geen substantiele rechtsvorm; nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad verweten

-93wordt in openbare terechtzitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt
dat de apotheker dat bezwaar voor de
raad van beroep heeft aangevoerd. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 24 Apothekerswet.)
1031
24 oktober 1997
9. - Beroepsorden- Orde van Apothekers - Provinciale raad - Onpartijdigheid - Klacht van een lid van de raad Deelname van de klagende partij aan het
onderzoek van de zaak - Grenzen.
'1\vijfel aangaande de onpartijdigheid
en de onafhankelijkheid van de provinciale raad van de Orde van Apothekers
kan niet worden gewekt door de omstandigheid dat de auteur van de tegen de
vervolgde apotheker neergelegde klacht
zittingen heeft bijgewoond, tijdens welke
de provinciale raad beslist heeft om klachten samen te voegen en die apotheker voor
een aanvullend onderzoek op te roepen.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 oktober 1997
1031
10. - Beroepsorden-Apotheker-Plichtenleer - Kortingen.
De kortingen die een apotheker aan zijn
klanten verleent, tasten weliswaar uitsluitend materiele belangen aan en zijn in se
niet strijdig met de plichtenleer, maar dat
is aileen het geval wanneer zij niet gepaard
gaan met handelingen die de zedelijkheid,
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid,
de waardigheid en de toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het
beroep, aantasten. (Art. 15 Apothekerswet.)
1031
24 oktober 1997
11. - Beroepsorden- Orde van Geneesheren- Tucht- Sancties- SchorsingDuur - Meer dan een jaar - Provinciale
raad - Raad van beroep - Vereiste meerderheid.
De wettige uitspraak van een schorsing
van meer dan een jaar door een provinciale raad of door een raad van beroep van
de Orde van Geneesheren vereist een tweederdemeerderheid.
1359
12 december 1997

ALLERLEI
12. - Allerlei - Dringende medische
hulp- Begrip- Maatschappelijk welzijn
- Vreemdelingen.
Onder dringende medische hulp in de
zin van art. 57, § 2, vijfde lid, O.C.M.W.wet, wordt verstaan de hulp die wordt
verstrekt aan een vreemdeling die onmiddellijke verzorging behoeft ten gevolge
van een ongeval of ziekte, alsook het trans-

port van die persoon en zijn opname in
een verzorgingsinstelling. (Artt. 57, § 2,
en 58 O.C.M.W.-wet; art. 1 wet 8 juli
1964.)
17 februari 1997
237
13. - Allerlei- Ziekenhuizen -Dienst
neuro-psychiatrie - Architectonische normen- Ramen- Veiligheidsvoorzieningen.
In een dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandelingvan volwassen patienten
zijn de keukenramen niet voor patienten
bestemd en hoeven ze niet te zijn voorzien
van veiligheidsinrichtingen die ervoor zorgen dat de opening van de ramen kan
beperkt worden. (K.B. 15 feb. 1974, bijlage 1, kenletter A, I, B, 2.)
19juni 1997
665
14. - Allerlei - Geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen - Vordering van zorgenverstrekkers- Verjaring
-Aanvang.
De verjaringstermijn van de vordering
van zorgenverstrekkers m.b.t. de door hen
geleverde geneeskundige verstrekkingen,
diensten en goederen, als bepaald bij art.
2277bis B.W., ingevoegd in dat wetboek
bij art. 64, wet 6 augustus 1993, begint
ten vroegste te lopen met de inwerkingtreding van die wet, dus op 19 augustus
1993. (Artt. 2 en 2277bis B.W.; art. 64 wet
6 aug. 1993.)
1095
7 november 1997

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
Procedure in cassatie
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
Procedure in cassatie
TUCHTZAKEN

Procedure in cassatie

BURGERLIJKE ZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

1. - Burgerlijke zaken - Procedure
voor de feitenrechter - Uitspraak over
kosten - Gerechtsdeskundige - Regeling
ereloonstaat - Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring - Veroordeling Onderscheiden procedure.
Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wethoek, dat preciseert hoe het gerecht waarbij het bodemgeschil aanhangig is, over de
kosten uitspraak moet doen, houdt geen

-94
verband met de vraag of een partij die het
deskundigenonderzoek heeft gevraagd, al
dan niet kan veroordeeld worden op verzoek van de gerechtsdeskundige om ereloon en kosten te betalen. (Art. 1017 Ger.W.)
11 december 1997
1350
PROCEDURE IN CASSATIE

2. - Burgerlijke zaken -Procedure in
cassatie - Arbeidsongeval - Getroffene
- Cassatieberoep - Afstand.
Wanneer het Hof, inzake arbeidsongevailen, akte verleent van de door een
advocaat bij het Hof van Cassatie gedane
afstand van het cassatieberoep, veroordeelt het in de regel de arbeidsongevailenverzekeraar in de kosten van het cassatiegeding. (Artt. 824 en 1112 Ger.W.; art. 68
Arbeidsongevailenwet.)
373
17 maart 1997
3. - Burgerlijke zaken - Procedure in
cassatie - Arbeidsongeval - Werkgever
- Verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar van de werkgever- Fonds
voor Arbeidsongevallen - Geschil - Vergoedingen - Rechtsvordering tot terugbetaling.
Art. 68 Arbeidsongevailenwet naar luid
waarvan de kosten van aile vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vailen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet van
toepassing op de geschillen tussen de werkgever of de verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekeringsmakelaar van de werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen betreffende de door het Fonds ingestelde
rechtsvordering tot terugbetaling van de
vergoedingen. (Art. 68 Arbeidsongevailenwet; artt. 1017 en 1111 Ger.W.)
13 oktober 1997
958
4. - Burgerlijke zaken -Procedure in
cassatie - Wraking - Vernietiging.
Wanneer een partij, die een vordering
tot wraking van een rechter of magistraat
van het O.M. heeft ingesteld, zich in cassatie voorziet tegen de beslissing waarbij
die vordering is verworpen, houdt het Hof,
wanneer zij de voorziening aanneemt, in
de regel, de kosten van het cassatiegeding
aan. (Artt. 835 en 111, derde lid, Ger.W.)
1355
12 december 1997
SOCIAAL PROCESRECHT

5. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval- Procedure in cassatie - Getroffene
- Cassatieberoep - Afstand.

Wanneer het Hof, inzake arbeidsongevailen, akte verleent van de door een
advocaat bij het Hof van Cassatie gedane
afstand van het cassatieberoep, veroordeelt het in de regel de arbeidsongevailenverzekeraar in de kosten van het cassatiegeding. (Artt. 824 en 1112 Ger.W.; art. 68
Arbeidsongevailenwet.)
373
17 maart 1997
6. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Werkgever - Verzekeraar van de
professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar van
de werkgever - Fonds voor Arbeidsongevallen - Geschil- Vergoedingen - Rechtsvordering tot terugbetaling.
Art. 68 Arbeidsongevailenwet naar luid
waarvan de kosten van aile vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet van
toepassing op de geschillen tussen de werkgever of de verzekeraar van de professionele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekeringsmakelaar van de werkgever en het Fonds voor Arbeidsongevallen betreffende de door het Fonds ingestelde
rechtsvordering tot terugbetaling van de
vergoedingen. (Art. 68 Arbeidsongevailenwet; artt. 1017 en 1111 Ger.W.)
13 oktober 1997
958

STRAFZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

7. - Strafzaken - Procedure voor de
feitenrechter - Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie Terechtzitting - Beklaagde niet gedagvaard om te verschijnen - Niet verschenen beklaagde - Hof van beroep dat de
beklaagde bij verstek veroordeelt - Ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde
- Kosten veroorzaakt door het verzet Gevolgen.
Wanneer, buiten het geval van art. 205
Sv., het hof van beroep, op het hager
beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij
de correctionele rechtbank de beklaagde
veroordeelt, de beklaagde, die niet regelmatig was gedagvaard om te verschijnen
in hager beroep, bij verstek heeft veroordeeld, beslist het niet wettig, op het ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde,
dat het verstek aan de beklaagde te wijten
is en dat de door het verzet veroorzaakte
kosten te zijnen laste blijven. (Art. 187
Sv.)
1 oktober 1997
887

-958. - Strafzaken - Procedure voor de
feitenrechter - Strafvordering - Verjaring - Veroordeling van de beklaagde in
de kosten - Wettigheid.
Wanneer de rechter geen veroordelin:g
mag uitspreken omdat de strafvordering
verjaard is, mogen de kosten in verband
met die strafvordering niet ten laste van
de beklaagde komen. (Artt. 162, 187, 194
en 211 Sv.)
15 oktober 1997
975
PROCEDURE IN CASSATIE

9. - Strafzaken- Procedure in cassatie - Veroordeling na herziening - Verwerping der voorziening.
De kosten van het door het Hof verworpen cassatieberoep tegen een op herziening gewezen veroordeling zijn ten laste
van de Staat indien de herziening werd
aangevraagd door de minister van Justitie. (Art. 444 Sv.)
16 december 1997
1362

GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS

WERKNEMERS
Werknemers - Kinderbijslag - Rechtliebbende - Wees --' Bedrag - Bedrag
van de gewone bijslag- Vader- Maeder
- Ouerlevende ouder - Huishouden Vermoeden- Samenwonende- BewijsBewijslast.
Kinderbijslag voor een wees wordt tot
het bedrag van de gewone bijslag verminderd, wanneer de overlevende vader of
moeder een huishouden vormt; hoewel er
in de regel een vermoeden is dat een
huishouden wordt gevormd wanneer er
samenwoning is van personen van verschillend geslacht, geldt dat wettelijk vermoeden maar als de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers het materiele feit
van die samenwoning bewijst. (Art. 56bis,
§ 2, Kinderbijslagwet Werknemers.)
516
5 mei 1997

GOEDEREN
TUCHTZAKEN
PROCEDURE IN CASSATIE

10. - Tuchtzaken -Procedure in cassatie - Orde van Architecten - Tucht Straf- Raad van beroep - Cassatie Kosten van het cassatiegeding.
Wanneer het Hof, op voorziening van
een architect, de beslissing van de raad
van beroep van de Orde van Architecten
vernietigt, doet het zelf uitspraak over de
kosten van het cassatiegeding en veroordeelt het de Orde v;an Architecten, de in
het ongelijk gestelde verweerder, in die
kosten. (Art. 1111, tweede en vierde lid,
Ger.W.)
7 november 1997
1103
11. - Tuchtzaken- Procedure in cassatie - Orde van Geneesheren - TuchtSanctie - Raad van beroep - Cassatie Kosten van het cassatiegeding.

Wanneer het Hof, op de voorziening van
een geneesheer, de beslissing van de raad
van beroep van de Orde van Geneesheren
vernietigt, doet het zelf uitspraak over de
kosten van het cassatiegeding en veroordeelt het de Orde van Geneesheren, de in
het ongelijk gestelde verweerder, in die
kosten. (Art. 1111, tweede en vierde lid,
Ger.W.)
12 december 1997
1359

E. VR.M. - Aanvullend Protocol van 20
maart 1952 - Artikel 1 - Eigendom Begrip.
De rechter verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat het recht op ouderdoms- en
weduwenrenten van de bedienden van
Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi een "eigendom" is, in de zin van art. 1 van het
aanvullend Protocol van 20 maart 1952
bij het E.VR.M., terwijl het recht op de
verhogingen van die renten geen "eigendom" is in de zin van voormeld artikel 1,
als hij overweegt dat er bij de verhogingen, in tegenstelling tot de renten, geen
enkel verband bestaat tussen het bedrag
van de betaalde bijdragen en dat van het
ontvangen pensioen. (Art. 3, § 1, a en d,
wet 16 juni 1960; art. 18, 21, 32, 33 en 60
K.B. 25 jan. 1952.)
17 oktober 1997
996

GRONDWET
GRONDWET (1831)

Art. 17
GRONDWET 1994

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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11
12
13
24
105
108

96Art.
Art.
Art.
Art.

147
148
149
159

GRONDWET (1831)
ART. 17
1. - Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99) Artikel 17 - 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
finaneiering en de eontrole van de universitaire instellingen sehendt noeh 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 24 Gw. 1994; art. 28
wet 27 juli 1971.)
723
27 juni 1997

GRONDWET (1994)
ART. 10
2. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 10 - Genot van de aan de Belgen
toegekende rechten en vrijheden - Nietdiscriminatie - Begrip.
De regel dat de Belgen gelijk zijn voor
de wet, die vervat is in art. 10 gee. Gw. 17
feb. 1994, en diegene van de nietdiscriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden,
die vervat is in art. 11 gee. Gw. 17 feb.
1994, impliceren dat een ieder die zich in
dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze
wordt behandeld, maar sluiten niet uit
dat een versehil in behandeling tussen
bepaalde eategorieen van personen wordt
ingesteld, voor zover voor het criterium
van dat onderscheid en objeetieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan
van een dergelijke verantwoording moet
worden beoordeeld met be trekking tot het
doel en de gevolgen van de genomen maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook gesehon-

den wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel
geen redelijke verband van evenredigheid
bestaat. (Artt. 10 en 11 Gw.)
20juni 1997
685
3. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) Artikel 10 - Thchtzaken - Orde van
Geneesheren- Beslissing provinciale raad
- Hoger beroep - Geneesheer - Bijzitter
van de provinciale raad - Voorzitter van
de nationale raad samen met een ondervoorzitter -· Verschillende termijnen Gevolgen.
Sehendt artikelen 10, 11 en 159 van de
Grandwet de beslissing van de raad van
beroep waarbij vaor de geneesheer een
kartere termijn vaar het hager beraep
wardt toegepast dan die welke geldt vaar
andere persanen die hager beraep kunnen
instellen. (Artt. 10, 11 en 159 Gw.)
20juni 1997
685
4. - Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) Artikel10- 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
finaneiering en de eontrole van de universitaire instellingen sehendt noeh de artt.
10 en 11 Gw. (1994), noeh art. 17 Gw.
(1831) zoals dit luidde v66r 1 jan. 1989,
noeh 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 24 Gw. 1994; art. 28
wet 27 juli 1971.)
27juni 1997
723
ART.11
5. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 11 - Genot van de aan de Belgen
toegekende rechten en vrijheden - Nietdiscriminatie- Begrip.
De regel dat de Belgen gelijk zijn vaor
de wet, die vervat is in art. 10 gee. Gw. 17
feb. 1994, en diegene van de nietdiseriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende reehten en vrijheden,
die vervat is in art. 11 gee. Gw. 17 feb.
1994, implieeren dat een ieder die zieh in

-97dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze
wordt behandeld, maar sluiten niet uit
dat een verschil in behandeling tussen
bepaalde categorieen van personen wordt
ingesteld, voor zover voor het criterium
van dat onderscheid en objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan
van een dergelijke verantwoording moet
worden beoordeeld met betrekking tot het
doel en de gevolgen van de genomen maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen
redelijke verband van evenredigheid bestaat.
(Artt. 10 en 11 Gw.)
20juni 1997
685
6. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 11 - Tuchtzaken - Orde van
Geneesheren- Beslissing provinciale raad
-Hoger beroep - Geneesheer- Bijzitter
van de provinciale raad - Voorzitter van
de nationale raad samen met een ondervoorzitter - Verschillende termijnen Gevolgen.
Schendt artikelen 10, 11 en 159 van de
Grondwet de beslissing van de raad van
beroep waarbij voor de geneesheer een
kortere termijn voor het hoger beroep
wordt toegepast dan die welke geldt voor
andere personen die hoger beroep kunnen
instellen. (Artt. 10, 11 en 159 Gw.)
20juni1997
685
7. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 11 - Overeenstemming - Onderwijs- Universitaire instellingen- Financiering- Onderwijzend personeel- Emeritaat - Pensioen - Toelage - Inrustestelling - Datum - Datum v66r 1 juli
1971- Overlevingspensioen.

ART. 12
8. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 12 - Artikel 12, derde lid - Met
redenen omklede beschikking van de rechter - Begrip.
Het bevel tot medebrenging, waarin het
misdrijf wordt vermeld waarvoor het is
uitgevaardigd, en dat binnen de vierentwintig uur na de vrijheidsbeneming is
betekend, is een met redenen omklede
beschikking van de rechter in de zin van
art. 12, derde lid, Gw. (Art. 12, derde lid,
Gw. [1994]; art. 3 Wet Voorlopige Hechtenis.)
1390
17 december 1997
ART. 13
9. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) Artikel13- Bevoegd rechtscollege- Samenstelling - Wijziging - Recht van de
rechtsonderhorige.
Het door art. 13 Gw. (1994) gewaarborgde recht dat niemand tegen zijn wil
kan worden afgetrokken van de rechter
die de wet hem toekent, betekent aileen
dat een ieder moet worden gevonnist valgens objectief vastgestelde bevoegdheidsen procedureregelen en niet mag worden
gedaagd voor een ander dan het door de
wet aangewezen rechtscollege; deze grondwetsbepaling houdt niet in dat de samenstelling van het door de wet als bevoegd
aangewezen rechtscollege niet mag worden gewijzigd. [Art. 13 Gw. (1994).]
7 januari 1997
33

ART. 24
10. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)Artikel 24 - Overeenstemming - Onderwijs- Universitaire instellingen- Financiering- Onderwijzend personeel- EmeArt. 38 wet van 27 juli 1971 op de ritaat - Pensioen - Toelage - Inrustefinanciering en de controle van de univer- stelling - Datum - Datum v66r 1 juli
sitaire instellingen schendt noch de artt. 1971- Overlevingspensioen.
10 en 11 Gw. (1994), noch art. 17 Gw.
Art. 38 wet van 27 juli 1971 op de
(1831) zoals dit luidde v66r 1 jan. 1989, financiering en de controle van de univernoch art. 24, inzonderheid § 4, Gw. (1994), sitaire instellingen schendt noch de artt.
in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toe- 10 en 11 Gw. (1994), noch art. 17 Gw.
lage ten gunste van de vermelde vrije · (1831) zoals dit luidde v66r 1 jan. 1989,
instellingen wordt aangewend voor de dienst noch art. 24, inzonderheid § 4, Gw. (1994),
der pensioenen van de Ieden van het onder- in zoverre de erin bedoelde jaarlijkse toewijzend personeel van die instellingen, lage ten gunste van de vermelde vrije
die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld, instellingen wordt aangewend voor de dienst
met uitsluiting van de dienst der overle- der pensioenen van de led en van het ondervingsrenten, terwijl, voor de rijksuniver- wijzend personeel van die instellingen,
siteiten, de Staat die overlevingspensioenen die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld,
voor zijn rekening neemt. (Art. 17 Gw. met uitsluiting van de dienst der overle1831; artt. 10, 11 en 24 Gw. 1994; art. 28 vingsrenten, terwijl, voor de rijksuniverwet 27 juli 1971.)
siteiten, de Staat die overlevingspensioenen
27juni1997
723 voor zijn rekening neemt. (Art. 17 Gw.

-981831; artt. 10, 11 en 24 Gw. 1994; art. 28
wet 27 juli 1971.)
723
27 juni 1997
ART. 105
11. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Artikel 105 - Verordenende bevoegdheid - Volstrekte verordenende bevoegdheid - Pensioen - Werknemers Solidariteitsbijdrage.
De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de
wet van 30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen, v66r de wijziging ervan bij de
wet van 21 december 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere
regelen, worden afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die
bepaling geen volstrekte verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende
verordenende bevoegdheid. (Artt. 105 en
108 Gee. Gw. 1994; art. 68, vierde en
zevende lid, wet 30 maart 1994 )
1305
8 december 1997
ART. 108
12. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde)
- Artikel 108 - Verordenende bevoegdheid- Uitvoerende verordenende bevoegdheid - Pensioen - Werknemers Solidariteitsbijdrage.
De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de
wet van 30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen, v66r de wijziging ervan bij de
wet van 21 december 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere
regelen, worden afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die
bepaling geen volstrekte verordenende
bevoegdheid maar een gewone uitvoerende verordenende bevoegdheid. (Artt.
105 en 108 Gee. Gw. 1994; art. 68, vierde
en zevende lid, wet 30 maart 1994 )
1305
8 december 1997
ART. 147
13. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art. 147 - Cassatie - Bevoegdheid
van het Hof - Redenen tot wraking Vaststellingen van de bodemrechter- Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking in rechte - Toetsing door het HofArt. 147 Gw. 1994.
Al staat het aan de bodemrechter de
feiten vast te stellen waarop hij zijn beslis-

sing inzake wraking grondt, toch behoort
het tot de wettigheidscontrole van het Hof
na te gaan of de rechter uit de door hem
vastgestelde feitelijke gegevens wettelijk
de door hem in rechte gemaakte gevolgtrekking kon afieiden. [Art. 147 Gw. (1994).]
162
4 februari 1997
ART. 148
14. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde)
- Artikel 148 - Openbaarheid van de
terechtzittingen - Geen vaststelling Nietige beslissing.
Nietig is het door de vrederechter in
laatste aanleg gewezen vonnis, wanneer
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat op de terechtzitting waarop de zaak werd behandeld en
daarna in beraad genomen, de debatten
openbaar zijn geweest of dat het geadieerde
gerecht, conform art. 148, eerste lid, Gw.,
bevolen heeft de zaak met gesloten deuren
te behandelen.
15 mei 1997
550
ART. 149
15.- Grondwet 1994 (art. 100toteinde)
-Art. 149- MotiveringsverplichtingDagvaarding - Vordering van het openbaar ministerie - Toepassingsgebied.
Art. 149 Gw. heeft betrekking op de
motivering van de beslissingen van de
vonnisgerechten van de gerechtelijke orde
en is niet toepasselijk op de dagvaardingen, noch op de vorderingen van het O.M.
(Art. 149 Gw.)
5 november 1997
1078
ART. 159
16. - Grondwet 1994 (art. 100 toteinde)
- Artikel 159- Toetsing van de wettigheid van besluiten en verordeningen door
de hoven en rechtbanken.
De grondwettelijke regel luidens welke
de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en
verordeningen alleen toepassen in zover
zij met de wetten overeenstemmen, maakt
geen onderscheid tussen de handelingen
die hij beoogt. en is dus van toepassing op
de zelfs niet vero:rdenende beslissingen
van de administratieve overheid en op de
bestuurshandelingen, zelfs al zijn zij van
individuele aard; een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State doet geen
afbreuk aan die regel. (Art. 107 Gw. 1931;
art. 159 Gw. 1994; art. 14 Wet Raad van
State.)
9 januari 1997
43
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b. - Grondwet 1994 (art.100 toteinde)
- Art. 159 - Wettigheid - Toetsing Ziekte- en invaliditeitsverzekering- Ziektekostenverzekering- ZorgverstrekkersParamedische medewerkers - Kinesitherapeuten- Verpleegkundigen- Verplichtingen-Administratieve controle- Inbreuken - Administratieve sancties - Administratieve geldboeten- Wet- Overeenstemming.
De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot
vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboeten in geval van inbreuk
op deze voorschriften voeren, volgens de
regels die zij bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding
van de bepalingen van dat koninklijk besluit
werd vastgesteld; beideverordenende bepalingen zijn conform de artt. 37ter en 101
Z.I.V-wet en kunnen derhalve door de
hoven en rechtbanken worden toegepast.
[Art. 159 Gw. (1994); artt. 37ter en 101
Z.I.V.-wet; artt. 1, 3°, § 4, 4, § 2, en 6 wet
27 maart 1986; art. 10, 1°, wet 15 dec.
1986; artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987.]
364
17 maart 1997
18. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
-Art.159- Wettigheidstoetsing-Bestendige deputatie - Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege- Bevoegdheid
- Plicht - Gemeentebelastingen - Bezwaar.
De bestendige deputatie van een provincieraad waarbij een bezwaar tegen een directe
gemeentebelasting aanhangig is gemaakt,
oefent eigenlijke rechtspraak uit en heeft,
in die hoedanigheid, het recht en de plicht
na te gaan of de besluiten of verordeningen die zij moet toepassen, met de wet
overeenstemmen. [Art. 159 Gw. (1994).]
10 april 1997
433
19. - Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde)
- Artikel 159 - Bestendige deputatie Met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege - Bevoegdheid - Gemeentebelasting - Huisvuilophaling - Principe Bedrag - Bezwaar.
De bestendige deputatie van een provincieraad die als een met eigenlijke rechtspraak belast rechtscollege uitspraak doet
over het bezwaar van een belastingplichtige
tegen de te zijnen name ingekohierde aanslag, is bevoegd om kennis te nemen van
de grieven tegen het principe van een
belastingsverordening inzake de huisvuil-

ophaling en tegen het bedrag van de vastgestelde gemeentebelasting. [Art. 159 Gw.
(1994).]
10 april 1997
433
20. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)
- Artikel159- Wettigheid- ToetsingOrgaan met eigenlijke rechtspraak belast
- Recht en verplichtingen.
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met
de wet overeenstemmen. (Art. 159 Gw.)
20juni 1997
685
21. - Grondwet 1994 (art. 100toteinde)
-Artikel159- Wettigheid- ToetsingOrgaan met eigenlijke rechtspraak belast
-Recht en verplichting.
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie gegrond zijn, met
de wet overeenstemmen. (Art. 159 Gw.
1994.)
812
12 september 1997
22. - Grondwet (art. 100 tot einde) Artikel 159 - Wettigheid - Hoven en
rechtbanken - Bestuur - Zelfs nietverordenende beslissingen - Zelfs individuele bestuurshandelingen.
Art. 159 Gw. luidens hetwelk de hoven
en rechtbanken de besluiten en verordeningen aileen toepassen in zover zij met
de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen
onderscheid tussen de handelingen die
het beoogt; het is toepasselijk zelfs op de
niet verordenende beslissingen van het
bestuur en op de bestuurshandelingen,
ook al zijn deze van individuele aard. (Art.
159 Gw. 1994.)
812
12 september 1997

H
HANDELSPRAKTIJKEN
1. - Met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad- Geneesmiddelen- Fabrikanten - Invoerders - Groothandelaars
- Aanbod aan de voorschrijvende geneesheren - Premies - Voordelen.
De wetsbepaling volgens welke het aan
fabrikanten, invoerders en groothandelaars van geneesmiddelen verboden is,
rechtstreeks ofzijdelings, premies ofvoordelen aan te bieden of te verlenen aan

-

100 ·-

personen die geneesmiddelen mogen voorschrijven, maakt geen enkel onderscheid
naargelang de aan een voorschrijvende
geneesheer aangeboden premie of voordeel al dan niet de tegenprestatie is voor
een aanvullende prestatie van laatstgenoemde; de miskenning van dat verbod is
een daad die strijdig is met de eerlijke
handelsgebruiken. (Art. 10, tweede lid,
Geneesmiddelenwet; art. 93 Handelspraktijkenwet.)
9 januari 1997
49
2. - Mededinging- Bedrijven- Overeenkomsten - Europese Unie - Commissie - Beschikking - Draagwijdte.
De buitentoepassingverklaring van de
bepalingen van artikel 85.1 E.E.G.Verdrag, die door de Commissie wordt
beslist in de vorm van een individuele
beschikking op grond van de (E.E.G.)verordening nr. 17/62 van de Raad, wordt
gekenmerkt door het beperkte aantal adressanten ervan; de beschikking van de Commissie betreft een systeem van selectieve
distributie, zodat zij slechts betrekking
heeft op de contractuele verhoudingen tussen bepaalde leveranciers en hun erkende
dealers, waar zij de voorwaarden vaststelt
waaronder bepaalde overeenkomsten tussen hen geoorloofd zijn wat de door het
Verdrag ingevoerde mededingingsregels
betreft. (Artt. 85.1 en 3, 189, vierde lid, en
191.3 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij de
wet van 2 dec. 1957; artt. 6, 8, 9.1 en 19.3
E.E.G.-verordening nr. 17/62 van de Raad
van 6 feb. 1962.)
20 februari 1997
250
3. - Handelspraktijkenwet- Gezamenlijk aanbod- Hoofdaanbod en bijkomend
aanbod- Bijkomend aanbod zonder voordeel voor de consument.
Het gezamenlijk aanbod dat krachtens
art. 54 wet 14 juli 1991 in de regel verbaden is, is niet beperkt tot het geval dat een
hoofdaanbod gepaard gaat met een bijkomend aanbod waaruit de consument een
voordeel haalt. (Wet 14 juli 1991, art. 54.)
773
4 september 1997
4. - Onrechtmatige mededinging-Apotheker - Plichtenleer - Kortingen.
De mededingingsregels worden niet miskend door de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van Apothekers, die
niet het louter verlenen van.kortingen of
van andere financiele voordelen bestraft,
maar wel de modaliteiten die promotionele argumenten ten gunste van een officinauitmaken en die de eer, de waardigheid en
de eerlijkheid van de leden van de Orde

aantasten. (Art. 85 E.E.G.-Verdrag; art. 2,
§ 1, wet van 5 aug. 1991.)

1031
24 oktober 1997
5. - Met de eerlijke handelsgebruiken
strijdige daad - Verbod - Voorwaarden.
Elke met de eerlijke handelspraktijken
strijdige daad, waardoor een verkoper de
beroepsbelangen van een of meer andere
verkopers schaadt of kan schaden, is verboden zonder dat moet worden bewezen
dat de oneerlijkheid van de dader schade
heeft veroorzaakt. (Art. 93 Handelspraktijkenwet.)
28 november 1997
1243

HANDELSZAAK
Bestanddelen.
De lopende contracten waarbij de eigenaar van een handelszaak partij is, maken
niet noodzakelijk deel uit van die handelszaak. (Artt. 1134 en 1165 B.W.)
6 februari 1997
176

HELING
1. - Aflopend misdrijf - Opeenvolgende feiten - Mededaders- Medeplichtigen.
De omstandigheid dat heling een afiopend misdrijf is, neemt niet weg dat eenzelfde weggenomen, verduisterde of door
misdaad of wanbedrijf verkregen zaak, of
een gedeelte ervan, het voorwerp kan uitmaken van verschillende misdrijven van
heling door andere daders en medeplichtigen gepleegd. (Art. 505, 1°, Sw.)
4 maart 1997
297
2. - Bestanddelen.
Voor heling moeten volgende bestanddelen zijn verenigd : het in bezit of detentie nemen van een zaak verkregen door
een misdaad of een wanbedrijf, alsook de
aan de in bezit- of detentieneming voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis
van de wederrechtelijke oorsprong van de
zaak. (Art. 505, 1°, Sw.)
4 maart 1997
297
3. - Bestanddelen - Wederrechtelijke
oorsprong- Voorafgaande kennis - Bewijs
- Latere gedragingen.
Niets belet de strafrechter bij het beoordelen van het bestaan van de bestanddelen van heling het bewijs van de aan de
bezit- of detentieneming voorafgaande of
daarmee gelijktijdige kennis van de wederrechtelijke oorsprong van de zaak op latere
gedragingen van de beklaagde te laten
steunen. (Art. 505, 1°, Sw.)
4 maart 1997
297

-
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4. - Gebruik voertuig - Verbeurdverklaring.
Zo de appelrechters in hoofde van een
beklaagde wettig de bestanddelen van de
heling vaststellen alsmede dat zijn voertuig voor het plegen van dit misdrijf he eft
gediend, kunnen zij er wettig toe beslissen
dat dit voertuig moet worden verbeurdverklaard. (Artt. 505, ro, 42, 1°, Sw.)
297
4 maart 1997

HERHALING
1. - Verwijzingsbeschikking - Dagvaarding - Herhaling - Vermelding.
De omstandigheid van de wettelijke herhaling moet niet noodzakelijkerwijs worden vermeld in de verwijzingsbeschikking
of in de dagvaarding.
750
15 juli 1997
2. - Wanbedrijf na wanbedrijf- Veroordeling met uitstel - Ondergane straf
- Termijn van vijf jaar - Aanvang.
Wanneer na een wanbedrijfin staat van
herhaling een nieuw wanbedrijfwordt gepleegd, de veroordeling wegens het eerste
feit met uitstel is uitgesproken en het
uitstel niet is ingetrokken, wordt de straf
geacht te zijn ondergaan bij het verstrijken van de proeftijd en gaat de bij art. 56,
tweede lid, Sw. bepaalde termijn van vijf
jaar in op dat tijdstip. (Art. 56, tweede lid,
Sw.)
15 juli 1997
750
3. - Wettelijke herhaling - Begrip Omstandigheid eigen aan de pleger van
het misdrijf- Invloed op de straf
De wettelijke herhaling is geen hestanddee! van de tenlasteleggingen waarop de
strafvordering betrekking heeft, maar slechts
een persoonlijke omstandigheid, eigen aan
de pleger van de misdrijven, die aileen
van invloed kan zijn op de straf.
770
3 september 1997
4. - Wettelijke herhaling- Verwijzingsbeschikking- Beroepen vonnis - Vermelding- Hof van beroep- Eenstemmigheid.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van het hof van beroep, dat de straf met
eenparigheid van stemmen verzwaart op
grand van wettelijke herhaling, die noch
in de verwijzingsbeschikking van de raadkamer noch in het beroepen vonnis is
vermeld, zonder aan te geven dat het hof
van beroep met eenparigheid van stemmen over die omstandigheid uitspraak
heeft gedaan, nu de beklaagde de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen
van de stukken waaruit zij blijkt. (Art.
2llbis Sv.)
770
3 september 1997

HERSTEL IN EER EN RECHTEN
1. - Begrip - Doel - Gevolg.
Het herstel in eer en rechten is een
maatregel die, ook al komt hij de veroordeelde ten goede, niettemin genomen wordt
in het algemeen belang; de wettelijke opsomming van zijnjuridische gevolgen, die niet
beperkend is, heeft echter niet tot gevolg
dat de gerechtelijk vastgestelde feiten,
waarop de veroordeling van de in eer en
rechten herstelde persoon gegrond was,
bedekt worden alsofze nooit hebben bestaan.
(Art. 634 Sv.)
482
23 april 1997
2. - Gevolgen - Latere vervolging Samenvoeging van de dossiers - Wettigheid.
Niets staat eraan in de weg dat het
dossier, dat gerechtelijk de feiten vaststelt
waarop de veroordeling van een in eer en
rechten herstelde persoon gegrond was,
samengevoegd wordt met het dossier van
een latere vervolging, teneinde het geadieerde
rechtscollege in te lichten over de persoonlijkheid van de betrokken persoon. (Art.
634 Sv.)
482
23 april 1997

HERZIENING
ADVIES VAN VERWIJZING TOT HERZIENING

AD VIES VAN VERWIJZING
TOT HERZIENING
1. - Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof
van beroep - Toetsing door het HofDraagwijdte.
Het Hof van Cassatie gaat na of het
advies van het hofvan beroep, dat met het
onderzoek van een aanvraag tot herziening we gens een nieuw feit is belast, overeenkomstig de wet is. (Art. 445 Sv.)
1 oktober 1997
873
2. - Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Negatief advies van
het hof van beroep - Feitelijke beoordeling - Bezwaren tegen de relevantie van
de feiten - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk zijn de bezwaren tegen
het arrest van het hofvan beroep, waarin
een advies wordt gegeven over de relevantie van de tot staving van een aanvraag
tot herziening aangevoerde feiten.
1 oktober 1997
873
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HOF VAN ASSISEN
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN
HETHOF
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY
EINDARREST
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN RET HOF
1. - Samenstelling van de jury en van
het hof- Hoofdman - Identiteit - Processtukken - Tegenstrijdigheid.
Zo uit de processtukken blijkt dat een
gezworene zich definitief uit de jury verwijderde om daarna als hoofdman te worden aangewezen en op te treden, is het
Hofniet in de mogelijkheid de regelmatigheid van de samenstelling van de jury te
beoordelen en dient het arrest te worden
vernietigd met verwijzing naar een hof
van assisen van een andere provincie.
(Artt. 242 tot 253 Ger.W.)
4 maart 1997
302
2. - Samenstelling van de jwy en van
het hof - Samenstelling van het hof Behandeling van de strafvordering- Behandeling van de burgerlijke rechtsvordering
- Andere samenstelling.
Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het hof
van assisen heeft bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling
van de burgerlijke rechtsvordering, belet
geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter, aangewezen
door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg. (Artt. 121, tweede lid, en
779, eerste lid, Ger.W.)
16 september 1997
824

BEHANDELING TER ZITTING
EN TUSSENARRESTEN.
VERKLARING VAN DE JURY
3. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury - Opening van de de batten- Termijn van vijftien
dagen na ondervraging door de voorzitter
- Niet-naleving van die termijn- Gevolg.
Wanneer de beschuldigde ter voorbereiding van zijn verdediging tijdig inzage
heeft gekregen van de stukken, kunnen
de debatten voor het hof van assisen geopend worden v66r het verstrijken van de
termijn van vijftien dagen te rekenen van

de ondervraging van de beschuldigde door
de voorzitter van het hofvan assisen, voor
zover de beschuldigde zich nog op nuttige
wijze in cassatie kan voorzien tegen het
arrest tot verwijzing. (Art. 296 Sv.)
12 maart 1997
343
4. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury - voeging van een ander dossier.
Alleen uit de omstandigheid dat het
openbaar ministerie bij een rechtspleging
voor het hof van ass is en een dossier heeft
gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter
kennis gebrachte feiten, kan geen schending worden afgeleid van het recht van
verdediging of van het vermoeden van
onschuld, nu de beschuldigde de tegen
hem aangevoerde gegevens ongehinderd
heeft kunnen tegenspreken en de zaak, in
haar geheel, eerlijk is behandeld. (Art. 6.2
E.V.R.M.)
14 mei 1997
549
5. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury - Eerlijke behandeling van de zaak- Anonieme
getuigen- Verklaring van de jury - Geen
motivering - Gevolgen.
Uit de enkele omstandigheid dat de
gezworenen voor het hof van assisen niet
verplicht zijn hun overtuiging te motiveren, kan niet worden afgeleid dat de veroordeling uitsluitend of in beslissende mate
op de verklaringen van anonieme getuigen is gesteund, en dat de beschuldigde
bij de uitspraak over de gegrondheid van
de tegen hem ingestelde strafvordering
geen eerlijk proces gekregen heeft in de
zin van art. 6.1 E.V.R.M.
15 juli 1997
744
6. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury- Behandeling ter zitting - Anonieme getuigen Mogelijkheden tot ondervraging via een
telefoonapparaat- Verweermogelijkheden
- Tegensprekelijk karakter - Gevolgen.
Ret tegensprekelijk karakter van het
verhoor van de anonieme getuigen en van
de rechtspleging voor het hofvan assisen,
alsmede het recht op een eerlijk proces en
het recht van verdediging worden in principe geeerbiedigd wanneer aan de beschuldigde verweermogelijkheden tijdens het
gerechtelijk onderzoek, en mogelijkheden
tot ondervraging van de anonieme getuigen tijdens de terechtzittingen van het hof
van assisen, geboden worden.
15 juli 1997
744
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EINDARREST
7. - Eindarrest- Veroordeling- Cassatieberoep - Draagwijdte van het cassatieberoep -Arrest op tussengeschil.
De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft voorzien tegen het door het hof
van assisen tegen hem uitgesproken veroordelend arrest, kan zich enkel beroepen
op de onwettigheid van een op tussengeschil gewezen arrest, voor zover die
onwettigheid het eindarrest ongeldig kan
maken. (Art. 408 Sv.)
5 maart 1997
314

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
8. - Burgerlijke rechtsvordering Behandeling -Andere samenstelling.
Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het
hof van assisen heeft bijgewoond, na de
uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling van de burgerlijke rechtsvordering,
belet geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg. (Artt. 121, tweede lid,
en 779, eerste lid, Ger.W.)
16 september 1997
824

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

Beslissingen en partijen
Principaal beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil
Incidenteel beroep
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter
Rechtspleging in hoger beroep
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN)

Beslissingen en partijen
Principaal beroep. Vorm. Termijn
Incidenteel beroep
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter
Rechtspleging in hoger beroep
Burgerlijke rechtsvorderirig (bijzondere
regels)
Allerlei
BELASTINGZAKEN

Gemeentebelastingen. Provinciebelastingen.
Plaatselijke belastingen
TUCHTZAKEN

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

1. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing van de eerste
rechter - Beslissing conform de conclusie
van een partij - Hoger beroep van die
partij - Belang - Ontvankelijkheid.
Het hoger beroep van een partij tegen
een beslissing van de eerste rechter die
conform de conclusie is die zijzelf voor
hem had genomen, is zonder belang en
bijgevolg niet ontvankelijk. (Artt. 17, 18
en 1042 Ger.W.)
13 maart 1997
350
2. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Appellant - Belgische
Staat - Staatshervorming - Gemeenschap en gewest- Opvolging van de Staat
door het gewest - Veroordeling van de
Staat - Hoger beroep van de Staat Ontvankelijkheid.
De Belgische Staat, die na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
en van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden, door de rechtbank van eerste aanleg
wordt veroordeeld tot uitvoering van de
verplichtingen die door het Waalse Gewest
van rechtswege waren overgenomen, heeft
de hoedanigheid om tegen die veroordeling beroep in te stellen en heeft tevens
belang bij het betwisten van de wettigheid
ervan voor het appelgerecht. (Art. 6, § 1, I,
bijzondere wet 8 aug. 1980; art. 1 wet 5
maart 1984.)
29 mei 1997
592
3. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis - Vrederechter
-Hoger beroep -Art. 1070 Ger.W Toepassingsvereisten.
Op het hoger beroep tegen een vonnis
van een vrederechter die niet bevoegd is
om van het geschil kennis te nemen, hoort
de rechtbank van eerste aanleg, die oordeelt dat het geschil tot haar bevoegdheid
behoort, ingevolge art. 1070 Ger.W., na de
onbevoegdheid van de vrederechter te hebben vastgesteld, over de zaak zelf te beslissen en daartegen staat hoger beroep open.
(Art. 1070 Ger.W.)
597
30 mei 1997

-
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4. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing of maatregel
van inwendige aard - Beslissing van
doorhaling op algemene rol - Beslissing
waarin geen feitelijk geschilpunt of rechtspunt wordt beslecht - Rechtsmiddel Ontvankelijkheid.
De beslissing waarbij een zaak op de
algemene rol wordt doorgehaald, is een
beslissing of maatregel van inwendige aard
en is derhalve niet vatbaar voor hoger
beroep wrumeer daarin geen feitelijk geschilpunt of rechtspunt wordt beslecht of daarover niet reeds een beslissing werd gewezen.
(Artt. 607, 616 en 1046 Ger.W.)
2juni 1997
604

5. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Geding - 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,
1052 en 1054 Ger.W.)
15 september 1997
820
6. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis uitvoerbaar bij
voorraad- Vrijwillige uitvoering- Be lang
van het hager beroep.
De vrijwillige uitvoering van een bij
voorraad uitvoerbaar vonnis ontneemt het
hoger beroep van de partij die tot die
uitvoering is overgegaan noch het belang
noch het voorwerp. (Art. 1068 Ger.W.)
1026
24 oktober 1997
PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
ONSPLITSBAAR GESCHIL

7. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil
- Termijn - Vonnis ter zake van faillissement - Begrip.
De termijn van vijftien dagen voor het
instellen van hoger beroep tegen ieder
vonnis dat ter zake van faillissement wordt
gewezen, is van toepassing op ieder vonnis dat uitspraak doet over vorderingen
en geschillen rechtstreeks ontstaan uit
faillissementen en waarvan de gegevens
voor de oplossing zich bevinden in het
bijzonder recht dat het stelsel van het
faillissement beheerst, maar niet op

vonnissen die, al was het gedeeltelijk,
uitspraak doen over betwistingen die hoofdzakelijk gegrond zijn op een andere oorzaak dan het faillissement, zodat het geen
enkel juridisch gevolg heeft op de oplossing van het geschil. (Art. 465, eerste lid,
Faillissementswet.)
27 februari 1997
284
8. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen)- Principaal
beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil
- Termijn - Begin - Betekening aan een
in verschillende hoedanigheden tussengekomen partij.
Wanneer de partij aan wie een vonnis
betekend wordt, in eerste aanleg in verschillende hoedanigheden is tussengekomen, begint de termijn van hoger
beroep te lopen vanaf de dag van de betekening van het vonnis a an die partij, in
eender welke van die hoedanigheden. (Art.
1051 Ger.W.)
27 februari 1997
284
9. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil
- Termijn - Vertrekpunt - Vonnis alvorens recht te doen - Getuigenverhoor.
De kennisgeving van het vonnis dat het
getuigenverhoor heeft toegestaan of bevolen, doet de appeltermijn tegen dat vonnis
niet lopen. (Art. 919 Ger.W.)
17 maart 1997
357
10. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar
geschil - Vorm - Betaling van het rolrecht.
In burgerlijke zaken is nietig de akte
van hoger beroep die niet op de rol is
ingeschreven wegens niet-betaling, ter griffie, van het rolrecht, ook al is de zaak
ingeschreven op een wachtregister. (Art.
1060 Ger.W.)
3 oktober 1997
900
11. - Burgerlijke zaken (handelszaken
en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep. vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil
- Ingesteld bij verzoekschrift - Kennisgeving aan gedaagde partij- Onregelmatigheid - Ontvankelijkheid van het hager
beroep.
Wanneer het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift ingediend op de
griffie van het gerecht in hoger beroep, is
de onregelmatigheid in de door de griffie
te verrichten kennisgeving van het verzoekschrift aan de gedaagde partij zonder
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gevolg voor de ontvankelijkheid van het
hoger beroep. (Art. 1056, 2°, Ger.W.)
27 november 1997
1242
INCIDENTEEL BEROEP

12. - Burgerli}ke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Belang - Begrip.
Het belang om incidenteel beroep in te
stellen kan worden beoordeeld op basis
van het risico dat de wijziging van het
bestreden vonnis zou inhouden voor degene
die dat beroep instelt. (Art. 1054 Ger.W.)
15 september 1997
820
GEVOLGEN. BEVOEGHEID VAN DE RECHTER

13. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Deskundigenonderzoek - Bevestiging Gevolg - Devolutieve kracht - Beslissing.
De rechter in hoger beroep moet de zaak
naar de eerste rechter verwijzen, indien
hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt. (Art. 1068, tweede
lid, Ger.W.)
21 februari 1997
262
14. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter- Gevolgen
- Overeenkomst- HuurovereenkomstGerechtelijke ontbinding - Hoger beroep
- Schorsende werking - Gevolg.
De schorsende werking van het hoger
beroep tegen een vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst uitspreekt, heeft niets uitstaande
met de datum waarop die ontbinding uitwerking heeft. (Artt. 1184 en 1741 B.W.;
art. 1397 Ger.W.)
426
10 april 1997
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

15. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep - Vordering Kart geding - Verschijningstermijn.
Inzake vorderingen in kort geding is,
overeenkomstig artikel1040 van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn betreffende de
inleiding in kort geding van minstens
twee dagen, bepaald in artikel 1035 van
dit wetboek, van toepassing op de termijnen voor verschijning voor het hof van
beroep en voor het arbeidshof. (Artt. 1035
en 1040 Ger.W.)
31 januari 1997
139

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE
REGELS)

16. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Sociaal
procesrecht (bijzondere regels)- Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Beschermde werknemers- Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden - Eindvonnis- Verzoekschrift- Middel- Ontvankelijkheid - Formulering - Tijdstip.
Het arrest dat steunt op een middel van
hoger beroep dat niet in het verzoekschrift van hoger beroep is geformuleerd,
schendt art. 11, § 1, tweede lid, wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de
beschermde werknemers. (Art. 11, § 1,
tweede lid, wet 19 maart 1991.)
24 november 1997
1194
17. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Sociaal
procesrecht (bijzondere regels) - Termijn
- Aanvang - Aangetekende zending Kennisgeving - Toezending.
Wanneer hoger beroep wordt ingesteld
overeenkomstig art. 1056, 3°, Ger.W., bij
ter post aangetekende brief die aan de
griffie wordt verzonden, is de datum van
het hoger beroep, de datum van toezending van de brief en niet de datum van
aanbieding of van ontvangst ervan. (Art.
1056, 3°, Ger.W.)
1 december 1997
1261

STRAFZAKEN
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

18. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen Bestreden vonnis - Niet door de griffier
ondertekend afschrift - Gevolg.
Nietig is het arrest van het hof van
beroep dat het vonnis van de correctionele
rechtbank bevestigt, wanneer het aan de
appelrechters overgelegde dossier het door
de griffier ondertekend afschrift van het
beroepen vonnis niet bevat. (Art. 207 Sv.)
32
7 januari 1997
19. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking - Verwijzing naar de
correctionele rechtbank - Afzonderlijke
beschikking- Voorlopige hechtenis --Handhaving - Beroep - Ontvankelijkheid.
Niet vatbaar voor hoger beroep is de
afzonderlijke en met redenen omklede
beschikking van de raadkamer die, bij de
regeling van de rechtspleging door verwijzing naar de correctionele rechtbank, beslist
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dat de verdachte in hechtenis blijft. (Artt. 26,
§ 3, en 30, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 juni 1997
638

20. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen Jeugdbescherming- Maatregelen- Ouder.
Uit de omstandigheid dat de wetgever,
omwille van de frequente hoogdringendheid
van ten aanzien van minderjarigen te
nemen maatregelen, niet in de oproeping
van partijen heeft voorzien, kan niet afgeleid worden dat de niet ter zitting van de
jeugdrechtbank opgeroepen ouder van de
minderjarige geen partij zou zijn. (Art.
52ter, vierde lid, Jeugdbeschermingswet.)
24 juni 1997
697
21. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Beslissingen en partijen Beroepen beslissing- Beslissing op verzet
-Hoger beroep van de beklaagde- Afzonderlijke beslissing waarbij het verzet ontvankelijk werd verklaard - Geen hager
beroep - Rechtsmacht van de appelrechters.
Op het hoger beroep van de beklaagde
alleen tegen het vonnis op verzet hebben
de appelrechters geen rechtsmacht om de
afzonderlijke beslissing, in zoverre het
verzet ontvankelijk werd verklaard, te
wijzigen. (Art. 202 Sv.)
25 november 1997
1201
PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN

22. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn- Termijn -Aanvang- Jeugdbescherming - Maatregel - Ouder.
De termijn van hager beroep tegen een
beschikking waarbij ten aanzien van een
minderjarige een maatregel met toepassing van artikel 52ter J eugdbeschermingswet genomen werd, loopt, voor de ouder
die ter terechtzitting niet aanwezig was,
vanaf de kennisgeving van de beschikking
bij gerechtsbrief. (Art. 52ter, vierde lid,
J eugdbeschermingswet.)
24 juni 1997
697
23. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn - Vorm - Aanhangigmaking
van de zaak bij de appelrechter - Modaliteiten.
In strafzaken wordt, onder voorbehoud
van het geval van art. 205 Sv., de zaak bij
de appelrechter aanhangig gemaakt door
de verklaring van hoger beroep en niet
door de dagvaarding om voor de rechter te
verschijnen.
887
1 oktober 1997

INCIDENTEEL BEROEP

24. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - lncidenteel beroep - Ontstentenis van hager beroep - Ontvankelijkheid.
Zo blijkt dat een partij geen principaal
beroep instelde tegen het in eerste aanleg
gewezen vonnis, is het tegen deze partij
als incidenteel bestempeld beroep niet ontvankelijk. (Art. 203, § 4, Sv.)
2 september 1997
765
GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER

25. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Evocatie - Vereisten.
De rechter in hager beroep die de beslissing van de eerste rechter waarbij deze
zich ratione loci onbevoegd verklaart, bevestigt, vermag niet mede over de zaak zelfte
beslissen. (Art. 215 Sv.)
7 januari 1997
27
26. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Openbaar ministerie- Onafhankelijkheid- Beoordelingsbevoegdheid.
Het staat aan de procureur des Konings
te oordelen of er grond is tot het instellen
van hoger beroep tegen een beslissing
waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken; wegens de onafhankelijkheid van het
openbaar ministerie is het de strafrechter
niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om wel of niet hoger
beroep in te stellen, te beoordelen of hem
ter zake bevel te geven.
303
4 maart 1997
27. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Vrijspraak - Hoger beroep
van het openbaar ministerie beperkt tot
een vri,jspraak - Gevolg - Strafbaarheid
- Strafvordering.
De omstandigheid dat de procureur des
Konings tegen een vrijspraak van een
beklaagde hoger beroep instelt en niet
tegen de vrijspraak van een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde
toestand zou bevinden, neemt de strafbaarheid van het door eerstvermelde beklaagde
gepleegde misdrijf niet weg, noch heeft ze
het verval van de strafvordering tot gevolg.
303
4 maart 1997
28. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Foutieve vernietiging van het
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beroepen vonnis - Devolutieve kracht van
het hager beroep.
Het feit dat een appelrechter het beroepen vonnis onterecht vernietigd heeft en
de zaak aan zich heeft getrokken, belet
hem niet om op geldige wijze uitspraak te
doen, wegens de devolutieve kracht van
het hoger beroep. (Art. 215 Sv.)
503
30 april 1997
29. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Voorlopige hechtenis- lnvrijheidsstelling onder borgtocht- Alteen hager
beroep van de verdachte - Handhaving
van de hechtenis - Verzwaring van de
toestand van de verdachte.
Wanneer aileen de verdachte hoger beroep
instelt tegen een beschikking van de raadkamer, waarbij zijn invrijheidsstelling onder
borgtocht bevolen wordt, kan de kamer
van inbeschuldigingstelling de handhaving van zijn hechtenis niet. bevelen. (Art.
30, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 april 1997
506
30. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Verstekvonnis - Geen hager
beroep van het O.M. - Verzet van de
beklaagde - Verzetvonnis -Hoger beroep
O.M. en van de beklaagde - Strafverzwaring - Wettigheid.
Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld,
mag de appelrechter, die uitspraak doet
op het hoger beroep van het O.M. en van
de beklaagde tegen het vonnis gewezen op
verzet van de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren.
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
3juni1997
611
31. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Devolutieve kracht - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde en
vrijwillig tussengekomen verzekeraar Veroordeling - Hoger beroep van de beklaagde alleen - Verstek van de verzekeraar - Veroordeling - Wettigheid.
De beslissing die, op het hoger beroep
van de beklaagde aileen, door de eerste
rechter in solidum met zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar veroordeeld tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij,
deze veroordeling herleidt ten opzichte
van deze verzekeraar, miskent de devolutieve
kracht van het hoger beroep. (Art. 202 Sv.)
3 juni 1997
613
32. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van

de rechter - Burgerlijke rechtsvordering
- Beklaagde en vrijwillig tussengekomen
verzekeraar- Veroordeling- Hoger beroep
van de beklaagde alleen - Verstek van de
verzekeraar - Kracht van gewijsde Veroordeling - Gevolg.
De beslissing die, op het hoger beroep
van de beklaagde aileen, door de eerste
rechter in solidum met zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar veroordeeld tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij,
deze veroordeling herleidt ten opzichte
van deze verzekeraar, miskent de kracht
van het gewijsde van het vonnis van de
eerste rechter. (Artt. 2 en 28 Ger.W.)
613
3 juni 1997
33. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Gevolgen - TerechtzittingBeklaagde niet gedagvaard om te verschijnen- Niet verschenen beklaagde- Gevolgen.
Wanneer, buiten het geval van art. 205
Sv., het hof van beroep, op het hoger
beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij
de correctionele rechtbank de beklaagde
veroordeelt, uitspraak doet bij verstek ten
aanzien van de beklaagde, die niet regelmatig was gedagvaard om te verschijnen
in hoger beroep, heeft het ontbreken van
een regelmatige dagvaarding niet tot gevolg
dat de zaak niet bij het hof van beroep
aanhangig is doch enkel dat de beklaagde
niet bij verstek kan worden gevonnist.
1 oktober 1997
887
34. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Devolutieve kracht - Burgerlijke rechtsvordering van een burgerlijke partij tegen de beklaagde - Hoger
beroep van het openbaar ministerie en van
de verzekeraar van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de beklaagde Gevolgen.
De appelrechter k::tn, aileen op de hogere
beroepen van het openbaar ministerie en
van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde die voor het strafgerecht vrijwillig is tussengekomen, de beslissing op de
rechtsvordering van de burgerlijke partij
tegen de beklaagde niet wijzigen. (Art.
202 Sv.; art. 1138, 2°, Ger.W.)
12 november 1997
1113
35. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Taak van de rechter - Kwalificatie.
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Oak in tweede aanleg heeft de rechter
het recht en de plicht het feit van de
vervolging volledig en juist te kwalificeren, mits het feit hetzelfde blijft en de
beklaagde de gelegenheid krijgt zich over
de nieuwe kwalificatie te verdedigen.
25 november 1997
1197
36. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Feit - Grenzen.
In hager beroep mag aan de beklaagde
geen ander feit dan dat van de vervolging
ten laste worden gelegd.
1197
25 november 1997
37. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Devolutieve kracht van het
hager beroep - Beroepen beslissing Beslissing op verzet - Hoger beroep van
de beklaagde - Afzonderlijke beslissing
waarbij het verzet ontvankelijk werd verklaard - Geen hager beroep - Bevoegdheid van de appelrechters.
Op het hager beroep van de beklaagde
aileen tegen het vonnis op verzet hebben
de appelrechters geen rechtsmacht om de
afzonderlijke beslissing, in zoverre het
verzet ontvankelijk werd verklaard, te
wijzigen. (Art. 202 Sv.)
1201
25 november 1997
38. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Geen hager beroep openbaar
ministerie - Burgerlijke aansprakelijkheid - Uitbreiding omvang - Devolutie.
Verantwoorden hun beslissing niet naar
recht, de appelrechters die, na het hager
beroep van het openbaar ministerie we gens
laattijdigheid niet ontvankelijk te hebben
verklaard, het beroepen vonnis bevestigen mits de wijziging dat de burgerlijke
aansprakelijkheid eveneens wordt uitgesproken voor de geldboete, terwijl het beroepen vonnis deze enkel uitsprak voor de
bijzondere vergoeding voor de slachtofferhulp. (Artt. 202 en 205 Sv.)
1267
2 december 1997
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

39. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen)- Rechtspleging in hager beroep
- Wettelijke her haling - Hof van beroep
- Eenstemmigheid.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van het hof van beroep, dat de straf met
eenparigheid van stemmen verzwaart op
grand van wettelijke herhaling, die noch
in de verwijzingsbeschikking van de raadkamer noch in het beroepen vonnis is

vermeld, zonder aan te geven dat het hof
van beroep met eenparigheid van stemmen over die omstandigheid uitspraak
heeft gedaan, nu de beklaagde de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen
van de stukken waaruit zij blijkt. (Art.
211bis Sv.)
3 september 1997
770
40. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep
- Beklaagde - Vrijwillige verschijning
- Toelaatbaarheid.
De vrijwillige verschijning als wijze van
aanhangigmaking bij de appelrechters is
niet toelaatbaar.
25 november 1997
1197
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)

41. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels) - Vrijspraak Kracht van gewijsde - Rechtsmacht.
De appelrechter client, op een ontvankelijk hager beroep van een burgerlijke partij tegen een vonnis waarbij een beklaagde
werd vrijgesproken, oak al is de beslissing
van vrijspraak in kracht van gewijsde
gegaan, alsnog nate gaan, wat de burgerlijke rechtsvordering betreft, of het als
misdrijf gekwalificeerde feit dat aan de
burgerlijke rechtsvordering ten grondslag
ligt, bewezen is en of het aan de burgerlijke partij schade heeft berokkend. (Art.
202, 2°, Sv.)
4 maart 1997
301
42. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)- Vonnis van onbevoegdverklaring - Bevoegdheden van de
appelrechte1~

Op het ontvankelijk hager beroep van
de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis moet de appelrechter uitspraak doen over de burgerlijke rechtsvordering, door nate gaan of de beklaagde
een fout heeft begaan, oak al is die fout
het misdrijf waarvan hij vrijgesproken
werd. (Art. 202, 2°, Sv.)
30 april 1997
503
ALLERLEI

43. - Strafzaken (douane en accijnzen
inbegrepen) - Allerlei - Vonnis gewezen
ter zake van wraking - Vorm van het
hager beroep.
Hoger beroep tegen een vonnis dat uitspraak doet over een verzoek tot wraking
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van een rechter van de correctionele rechtbank dient te worden ingesteld volgens de
regels van het Gerechtelijk Wetboek. (Art.
842 Ger.W.)
18 november 1997
1160

BELASTINGZAKEN
GEMEENTEBELASTINGEN. PROVINCIEBELASTINGEN. PLAATSELIJKE BELASTINGEN

44. - Belastingzaken - Gemeentebelastingen. Provinciebelastingen. Plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen
- Beslissing van de Bestendige Deputatie
- Verzoekschrift van de belastingplichtige
- Betekening.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep
ingesteld door de belastingplichtige tegen
een beslissing van de bestendige deputatie betreffende een gemeentebelasting waarvan het bedrag ten minste 10.000 frank
bedraagt, wanneer het verzoekschrift niet
aan de gemeente werd betekend : de betekening aan de bestendige deputatie van
de provincie wordt door de wet niet opgelegd. (Art. 7, tweede lid, wet 23 december
1986 betreffende de invordering en de
geschillen ter zake van provinciale en
plaatselijke heffingen en art. 378 W.I.B.
1992.)
87
17 januari 1997
45. - Belastingzaken
Gemeentebelastingen. Provinciebelastingen. Plaatselijke belastingen - Gemeentebelastingen
- Beslissing van de bestendige deputatie
-Hoger beroep van de belastingplichtige
- Verzoekschrift - Betekening - Wederpartij die de aanslag heeft gevestigd Termijn - Ontvankelijkheid.
De belastingplichtige die hoger beroep
instelt tegen een beslissing van de bestendige deputatie inzake gemeentebelastingen waarvan het bedrag ten minste 10.000
frank bedraagt, moet zijn verzoekschrift
betekenen aan de gemeente wier belasting wordt bestreden en die voor het hof
van beroep haar recht moet verdedigen;
wanneer hij de door art. 280 W.I.B. 1964
op straffe van verval bepaalde termijn
niet in acht neemt, is het hoger beroep
niet ontvankelijk. (Artt. 7, tweede lid, wet
23 dec. 1986, 279 en 280 W.I.B. 1964,
thans 378 en 379 W.I.B. 1992.)
1403
18 december 1997

TUCHTZAKEN
46. - Tuchtzaken - Orde van Geneesheren - Beslissing provinciale raad -

Hoger beroep - Geneesheer - Bijzitter
van de provinciale raad - Voorzitter van
de nationale raad samen met een ondervoorzitter - Verschillende termijnen -·
Gevolgen.
Schendt artikelen 10, 11 en 159 van de
Grondwet de beslissing van de raad van
beroep waarbij voor de geneesheer een
kortere termijn voor het hoger beroep
wordt toegepast dan die welke geldt voor
andere personen die hoger beroep kunnen
instellen. (Artt. 10, 11 en 159 Gw.)
20juni 1997
685

HUUR VAN DIENSTEN
Architect - Aansprakelijkheid - Verplichtingen - Opdrachtgever - Werken
- Uitvoering- Controle - Raadgevende
opdracht - Aannemer - Keuze - Waarborgen - Registratie - Niet geregistreerde aannemer.
De architect, die verplicht is de opdrachtgever advies te geven en bijstand te verlenen, moet hem deswege inlichten over
de reglementering inzake registratie van
aannemers en de mogelijke gevolgen daarvan, en moet de registratie van de aannemer bij het sluiten van en tijdens de
overeenkomst nagaan. (Art. 4, eerste lid,
wet 20 feb. 1939; art. 22 reglement van
beroepsplichten, vastgesteld door deN ationale Raad van de Orde der Architecten en
goedgekeurd bij K.B. 18 april 1985.)
625
9 juni 1997

HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
HUISHUUR

Verplichtingen van partijen
PACHT

Voorkooprecht
HANDELSHUUR

Verplichtingen van partijen

ALGEMEEN
Algemeen - Huurovereenkomsten- Gerechtelijke ontbinding- Gevolgen - Datum - Uitzondering.
De gerechtelijke ontbindingvan een duurcontract, zoals een huurovereenkomst, werkt,
wat de gevolgen betreft, in de regel, terug
tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden teruggegeven. (Artt. 1184 en 1741 B.W.)
10 april 1997
426
1. -

-
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2. - klgemeen - Huurovereenkomsten - Gerechtelijke ontbinding - Hoger
beroep - Schorsende werking - Gevolg.
De schorsende werking van het hoger
beroep tegen een vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst uitspreekt, heeft niets uitstaande
met de datum waarop die ontbinding uitwerking heeft. (Artt. 1184 en 1741 B.W.;
art. 1397 Ger.W.)
426
10 april 1997

HUISHUUR
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

3. - Huishuur - Verplichtingen van
partijen - Huurhernieuwing - Huurschade - Raming- Vergelijkingspunt Ingebruikname.
De vaststelling van huurschade veronderstelt een vergelijking tussen de toestand van het gehuurde goed bij de ingebruikneming ervan en bij het verlaten
ervan; voor de vaststelling van huurschade is aldus bepalend de toestand bij
de ingebruikneming van het gehuurde goed
en niet de toestand ervan, zoals die blijkt
uit de op het ogenblik van een overeenkomstig de bepalingen van de Handelshuurwet tot stand gekomen huurhernieuwing
opgestelde plaatsbeschrijving. (Artt. 1730
en 1731 B.W., zoals gewijzigd bij de wet
van 7 nov. 1973 en vervangen door de wet
van 29 dec. 1983; artt. 22, 23 en 24 Handelshuurwet.)
15 december 1997
1360

PACHT
VOORKOOPRECHT

4. - Pacht - Voorkooprecht - Verpachte goed - Verkoop uit de hand van
grater geheel - Prijs en voorwaarden Kennisgeving aan pachter - Gevolg.
Wanneer het verpachte goed, samen met
andere goederen uit de hand is verkocht
en in de akte van verkoop geen afzonderlijke verkoopprijs voor het verpachte goed
is bepaald, is de kennisgeving door de
instrumenterende ambtenaar van de aldus
globaal bepaalde prijs en van de voorwaarden van de verkoop aan de pachter een
kennisgeving van de prijs en de voorwaarden die tussen de verkoper en de koper
voor het verpachte goed zijn overeengekomen die de verjaring van de vordering tot
naasting en indeplaatsstelling en de vordering tot schadeloosstelling doet aanvangen; het is daarbij onverschillig of de prijs
en de voorwaarden van die verkoop beant-

woorden aan het aanbod dat aan de pachter werd gedaan. (Artt. 48.1 en 51, vierde
lid, Pachtwet )
18 december 1997
1392

HANDELSHUUR
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

5. - Handelshuur- Verplichtingen van
partijen - Huurhernieuwing - Huurschade - Raming - Vergelijkingspunt lngebruikname.
De vaststelling van huurschade veronderstelt een vergelijking tussen de toestand van het gehuurde goed bij de ingebruikneming ervan en bij het verlaten
ervan; voor de vaststelling van huurschade is aldus bepalend de toestand bij
de ingebruikneming van het gehuurde goed
en niet de toestand ervan, zoals die blijkt
uit de op het ogenblik van een overeenkomstig de bepalingen van de Handelshuurwet tot stand gekomen huurhernieuwing
opgestelde plaatsbeschrijving. (Artt. 1730
en 1731 B.W., zoals gewijzigd bij de wet
van 7 nov. 1973 en vervangen door de wet
van 29 dec. 1983; artt. 22, 23 en 24 Handelshuurwet.)
15 december 1997
1360

HUWELIJK
Rechten en verplichtingen - Echtgenoten - Feitelijke scheiding - Hulpverlening- Vordering tot uitkering tot onderhoud
- Voortduren van de feitelijke scheiding
- Eiser - Bewijs.
De bij art. 213 B.W. bepaalde verplichting tot hulpverlening moet in de echtelijke verblijfplaats worden uitgevoerd; wanneer de echtgenoten feitelijk gescheiden
leven, moet de echtgenoot die zich op deze
bepaling beroept, bewijzen dat de scheiding en eventueel het voortduren ervan
aan de schuld van de andere echtgenoot te
wijten is. (Art. 213 B.W.)
16 mei 1997
553

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETTELIJK STELSEL
ALLERLEI

WETTELIJK STELSEL
1. - Wettelijk stelsel - Gemeenschappelijke schulden - Medische kosten.
In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel worden de medische kosten van

-----=-=-r

-Illeen van de echtgenoten geacht gemeenschappelijke schulden te zijn, zelfs als de
echtgenoten feitelijk gescheiden zijn. (Art.
1408, achtste lid, B.W.)
387
20 maart 1997

ALLERLEI
2. - Allerlei - Echtscheidingsprocedure - Kart geding - Voorlopige maatregelen - Boedelbeschrijving - Eigen
goederen - Tijdstip - Bevoegdheid.
De rechter in kart geding kan als bewarende
maatregel bevelen dat een boedelbeschrijving wordt gemaakt van eigen goederen
van de echtgenoten en van goederen die
aan een van de echtgenoten, zelfs voor het
instellen van de vordering tot echtscheiding, hebben toebehoord; deze bepaling
wordt niet geschonden wanneer de boedelbeschrijving bevolen wordt in het vooruitzicht van een latere correcte vereffening
en verdeling, zonder dat eraan de mogelijke wettelijke gevolgen gehecht worden.
(Artt. 1175 en 1280 Ger.W.)
31 januari 1997
147

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Onroerende voorheffing
Bedrijfsvoorheffing
AANSLAGPROCEDURE

Aanslagtermijnen
Belastingaangifte
Wijziging door de administratie van een
aangifte
Aanslag van ambtswege en forfaitaire
aanslag
Bewijsvoering
Geschriften
Tekenen of indicien van gegoedheid
Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen
Sancties. Verhogingen. Administratieve hoeten. Straffen
Bezwaar
Ontheffing
VOORZIENING VOOR HET HOFVAN BEROEP
VOORZIENING IN CASSATIE
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING ENVOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
INTERNATIONALE VERDRAGEN

I

ALLERLEI

ALGEMEEN
INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
PERSONENBELASTING

Bedrijfsinkomsten
Bezoldigingen
.
Eaten uit vrije beroepen en uit winstgevende bezigheden
Bedrijfslasten
Bedrijfsverliezen
Van het totaal belastbaar netto-inkomen
aftrekbare lasten
Berekening van de aanslag
Gewoon stelsel van aanslag
Voorafbetalingen
Vermindering wegens gezinslasten
Allerlei

1. - Algemeen - Simulatie - Artikel
1321 B. W. - Draagwijdte.
Art. 1321 B.W. krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met de partijen
van een gesimuleerde overeenkomst zich
op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst,
vindt geen toepassing in belastingzaken.
(Art. 1321 B.W.)
16 oktober 1997
984
2. - Algemeen- Dubbele belastingheffing- Verb ad- Algemeen rechtsbeginsel.
Het verbod om tweemaal dezelfde belasting op hetzelfde inkomen van dezelfde
belastingplichtige te heffen is geen algemeen rechtsbeginsel.
1193
21 november 1997

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Algemeen
Vaststelling van het belastbaar nettoinkomen
Wins ten
Bedrijfslasten
Belastbaar netto-inkomen van personenvennootschappen onderworpen aan
vennootschapsbelasting
Afzonderlijke aanslagen
Meerwaarden
Fusie. Splitsing. Opslorping

PERSONENBELASTING
BEDRIJFSINKOMSTEN

Algemeen
3. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Algemeen - Inkomsten in
Belgie en in het buitenland- Belastbaarheid.
Tenzij de wet anders bepaalt, zijn alle
inkomsten van een belastingplichtige, met

-

112-

name de winsten van een handelsvennoot-schap, in Belgie belastbaar, onverschillig
of ze in Belgie dan wel in het buitenland
zijn verkregen : die regel wordt o.m. toegepast in de artt. 66 en 67 K.B. W.I.B.,
waarin regels worden gegeven voor de
aftrek van vrijgestelde inkomsten verkregen in binnen- ofbuitenland. (Artt. 5, 20,
1°, 21, 43 en 96 W.I.B., thans artt. 1, § 1,
23, §§ 1 en 2, en 183 W.I.B. 1992 en de
artt. 66 en 67 K.B. W.I.B., thans artt. 75
en 76 K.B. W.I.B. 1992.)
16 oktober 1997
989
Bezoldigingen
4. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -- Bezoldigingen - Begrip Voordelen- Beroepswerkzaamheid- Uitoefening -- Loontrekkend muzikant- Auteursrecht - Inkomsten uit auteursrecht.
De inkomsten uit een auteursrecht, die
volgens de niet bekritiseerde considerans
van de feitenrechter voordelen vertegenwoordigen die behaald zijn uit hoofde of
ter gelegenheid van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid van loontrekkend
muzikant in het orkest dat die belastingplichtige heeft aangeworven, worden
belast als bezoldigingen van werknemers
op wie de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten toepasselijk is. [Artt. 20, 2°,
a, en 26, eerste en tweede lid, 2°, W.I.B.
(1964); artt. 23, § 1, 4°, 30, 1°, en 31,
eerste en tweede lid, 2°, W.I.B. (1992).]
817
15 september 1997
5. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Werkende
vennoten- Nietige overeenkomst- Belastbaarheid.
Bezoldigingen van werkende vennoten
zijn ten name van de werkende vennoten
die ze hebben ontvangen, belastbaar, zelfs
indien die vennoten deze bezoldigingen
slechts verkregen hebben ter uitvoering
van een nietige overeenkomst.
984
16 oktober 1997
6. - Personenbelasting
Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Arbeidsovereenkomst- Einde- Niet-concurrentiebeding
- Werkgever- Forfaitaire compensatoire
vergoeding - Aard - Gevolg.
De forfaitaire compensatoire vergoeding die door de werkgever aan de werknemer, die het bedrijfverlaat, verschuldigd
is ingevolge een niet-concurrentiebeding
dat deel uitmaakt van een arbeidsovereenkomst is een vergoeding verkregen uit
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beeindigen van
een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfs-

voorheffing verschuldigd is. (Artt. 31, eerste en tweede lid, 3°, en 273, enig lid, 1°,
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet.)
1067
3 november 1997
7. - Personenbelasting
Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Bestuurder
van een vennootschap op aandelen- Belastbare grands lag - Voordelen van alle aard
- Verzekering - Verzekeringspremies Betaling - Vennootschap - Aanvullend
pensioen - Veinzing - Belastbaar tijdperk - Toekenning.
De verzekeringspremies die door een
vennootschap op aandelen zijn betaald
met het oog op de samenstelling van een
kapitaal dat moet dienen om een bestuurder van een vennootschap op aandelen
een aanvullend pensioen te verzekeren,
zijn voordelen van alle aard die gelijkgesteld moeten worden met een belastbare
bezoldiging van de voormelde bestuurder,
wanneer, enerzijds, de overeenkomst betreffende de onvoorwaardelijke belofte tot uitkering van een aanvullend pensioen tussen
de vennootschap en de bestuurder en de
vem1ootschap en de verzekeraar met veinzing
zijn gesloten en, anderzijds, die voordelen
tijdens het belastbare tijperk aan de bestuurder zijn toegekend. (Artt. 20, 2°, b, 27, § 1,
tweede lid, 2°, en 265, W.I.B. [1964]; art.
167, § 1, 3°, b, K.B. 4 maart 1965; art. 23,
§ 1, 4°, 30, 2°, 32, tweede lid, 2°, en 360,
W.I.B. [1992]; art. 204, 3°, b, K.B. 27 aug.
1993.)
1414
22 december 1997
8. - Personenbelasting
Bedrijfsinkomsten - Bezoldigingen - Arbeidsovereenkomst - Werknemer - Belastbare
grondslag - Voordelen van alle aard Verzekering- Verzekeringspremies -Betaling - Werkgever -- Aanvullend pensioen
- Veinzing.
Verzekeringspremies die door een werkgever worden betaald om een kapitaal
samen te stellen waarmee aan zijn werknemer een aanvullend pensioen kan worden betaald, zijn voordelen van alle aard
die de werknemer in dienst van een werkgever behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid, wanneer de overeenkomst
tussen de werkgever en de werknemer
m.b.t. de belofte van een aanvullend pensioen en de verzekeringsovereenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar met
veinzing zijn gesloten. (Artt. 26, tweede
lid, 2°, en 265 W.I.B. [1964]; art. 167, § 1,
3°, b, K.B. 4 maart 1965; artt. 30, 1°, 31,
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tweede lid, 2°, en 360 W.I.B. [1992]; art.
240, 3°, K.B. 27 aug. 1993.)
1420
22 december 1997
Eaten uit vrije beroepen en uit winstgevende bezigheden
9. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -Eaten uit vrije beroepen en uit
winstgevende bezigheden - Begrip.
De inkomsten uit de verhuring, zelfs al
komt ze vaak voor, van een gemeubelde en
met een ingerichte keuken uitgeruste zaal,
die wordt geexploiteerd als feest- en vergaderzaal, zijn geen baten uit winstgevende bezigheden in de zin van art. 20, 3',
W.I.B. (1964), wanneer de begunstigde
zich m.b.t. die verhuring niet tot een bijzondere dienstverlening heeft verbonden
en enkel de zaal heeft schoongemaakt en
soms als tussenpersoon is opgetreden voor
het leveren van drank. [Art. 20, 3°, W.I.B.
(1964).]
16 januari 1997
82
Bedrijfslasten
10. - Personenbelasting- Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbare
aard - Voorwaarden.
Uitgaven kunnen worden aangemerkt
als van de belastbare bedrijfsinkomsten
aftrekbare bedrijfslasten als ze inherent
zijn aan de uitoefening van het beroep.
[Artt. 44, eerste lid, en 50, 2°, W.I.B.
(1964); artt. 42, eerste lid, en 53, 1o, W.I.B.
(1992).]
21 november 1997
1192
11. - Personenbelasting- Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbare
aard - Voorwaarden - Fiscaal adviseur
- Kosten - Honorarium - Aanslagprocedure - Aangifte.
De kosten en het honorarium van een
fiscaal adviseur, op wie een belastingplichtige
een beroep doet voor de aangifte van zijn
bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur, die voldoen aan de wettelijke
voorwaarden om als bedrijfslasten te worden afgetrokken, behoren tot dat soort
uitgaven. [Artt. 44, eerste lid, en 50, 2°,
W.I.B. (1964); artt. 49, eerste lid, en 53, 1°,
W.I.B. (1992).]
21 november 1997
1192
Bedrijfsverliezen
12. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Belastbare
inkomsten - Vaststelling op forfaitaire
grondslagen - Bewijs van beroepskosten

-Beweerd beroepsverlies -Aftrek van de
inkomsten van een andere beroepswerkzaamheid.
De belastingplichtige die heeft aangenomen dat de belastbare inkomsten van een
zelfstandige beroepswerkzaamheid op forfaitaire grondslagen van aanslag worden
vastgesteld overeenkomstig art. 248, § 1,
tweede lid, W.I.B. (1964), mag het verlies
dat hij uit hoofde van die activiteit beweert
geleden te hebben, niet aftrekken van de
inkomsten van een andere beroepswerkzaamheid. (Artt. 43, eerste lid, 2°, 44 en
248, § 1, tweede lid, W.I.B. 1964, thans 23,
§ 2, 49, 50 en 342, § 1, tweede lid, W.LB.
1992.),
14 maart 1997
352

VAN HET TOTAAL BELASTBAAR NETTOINKOMEN AFTREKBARE LASTEN
13. - Personenbelasting- Van het totaal
belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Inkomen - Onroerende inkomsten
- Roerende inkomsten - Verkrijging Behoud - Aangegane schulden - Begrip
- Interesten.
De schulden waarvan, krachtens art.
71, § 1, 2', W.I.B. (1964), de interesten
kunnen worden afgetrokken, zijn niet enkel
de schulden die hun oorsprong vinden in
een overeenkomst, maar ook aile andere
schulden, zelfs die welke betrekking hebben op een wettelijke verplichting, op voorwaarde dat zij vrijwillig zijn aangegaan
om onroerende of roerende inkomsten te
verkrijgen of te behouden die in aanmerking komen bij het bepalen van het belastbare inkomen, d.w.z. dat de belastingplichtige ze uit vrije wil voor zijn rekening
heeft genomen. [Art. 71, § 1, 2°, W.I.B.
(1964).]
27 maart 1997
411
14. - Personenbelasting- Van het totaal
belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Inkomen - Onroerende inkomsten
- Roerende inkomsten - Verkrijging Behoud- Aangegane schulden- Interesten - Nalatenschap - Geschil - Aangifte - Indiening - Bestanddeel van de
activa - Onjuist bedrag - Gevolg.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van het hof van beroep dat een belastingplichtige van zijn belastbaar nettoinkomen de interesten van de aangegane
schulden niet mag aftrekken, wanneer
het zijn beoordeling grondt op de gegevens
van de zaak en oordeelt dat de belastingplichtige niet heeft beslist een uitgestelde of gedeeltelijke betaling van de
successierechten te aanvaarden ofte vragen, en er dus niet voor gekozen heeft de
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interesten te dragen, maar dat hij enkel
een aangifte van nalatenschap heeft ingediend waarin de waarde van een bestanddeel van de activa we gens een geschil niet
voor het exacte bedrag is opgenomen en
dat hij de waarde van de aangegeven post
van de activa wilde beperken. [Art. 71, § 1,
2°, W.I.B. (1964).]
27 maart 1997
411
15. - Personenbelasting- Van het totaal
belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Uitkeringen tot levensonderhoud Aftrekbaar karakter - Voorwaarden Voorziening voor het hofvan beroep- Hof
van beroep - Onderzoek.
Het hofvan beroep dat uit de gegevens
van de zaak impliciet maar zeker afleidt
dat de ouders aan hun zoon een uitkering
tot levensonderhoud hebben betaald, onderzoekt of die toepassingsvoorwaarde van
art. 71 W.I.B. (1964) vervuld is. [Art. 71, §
1, 3°, en § 2, eerste lid, W.I.B. (1964); art.
104, eerste lid, 1", W.I.B. (1992).]
1190
21 november 1997
BEREKENING VAN DE AANSLAG

Gewoon stelsel van aanslag
16. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag- Gewoon stelsel van
aanslag - Progressieve aanslagvoet Internationale organisatie - Eurocontrol
- Personeel - Salarissen en lonen Fiscaal voorrecht - Voorbehoud van progressiviteit.
Voor de berekening van de progressiviteit van de aanslagvoet van de Belgische
personenbelasting op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige, mag geen
rekening worden gehouden met de salarissen en lonen die door de internationale
organisatie "Eurocontrol" worden betaald
aan de belastingschuldige die deel uitmaakt van het personeel van die organisatie. [Art. 3, § 1, Additioneel Protocol van
6 juni 1970; art. 87quater W.I.B. (1964).]
1
2 januari 1997
Voorafbetalingen
17. - Personenbelasting
Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen
- Teruggave.
De voorafbetalingen, bedoeld in art. 89
W.I.B. (1964), zijn alleen voorschotten die
in mindering worden gebracht van een
later vast te stellen belasting op het globaal inkomen van een natuurlijke persoon
of een vennootschap; in zoverre zij meer
bedragen dan die belasting, moeten zij
aan de belastingplichtige terugbetaald wor-

den. (Artt. 89 en 129 W.I.B. [1964]; artt.
157 en 218 W.I.B. [1992].)
8 december 1997
1301
Vermindering wegens gezinslasten
18. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag- Vermindering wegens
gezinslasten - Inkomen - VrijstellingToeslag- Uit de echt gescheiden vaderUit de echt gescheiden moeder.
Voor de uit de echt gescheiden vader of
de uit de echt gescheiden moeder die een
of meer kinderen ten laste heeft, ook al is
hij/zij niet hertrouwd, kunnen de van inkomstenbelasting vrijgestelde bedragen die vastgesteld zijn bij art. 6, § 1, wet 7 dec. 1988,
niet verhoogd worden met de toeslagen
waarin § 2, eerste lid, 1°, van dat artikel
voorziet. [Art. 6, § 2, eerste lid, 1o, wet 7
dec. 1988; art. 133, 1 o, W.I.B. (1992).]
24 oktober 1997
1037
Allerlei
19. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag- Allerlei- Progressieve aanslagvoet - Internationale Organisatie - Eurocontrol- Personeel- Salarissen en lonen - Fiscaal voorrecht Voorbehoud van progressiviteit.
Voor de berekening van de progressiviteit van de aanslagvoet van de Belgische
personenbelasting op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige, mag geen
rekening worden gehouden met de salarissen en lonen die door de internationale
organisatie "Eurocontrol" worden betaald
aan de belastingschuldige die deel uitmaakt van het personeel van die organisatie. [Art. 3, § 1, Additioneel Protocol van
6 juni 1970; art. 87quater W.I.B. (1964).]
1
2 januari 1997

VENNOOTSCHAPSBELASTING
ALGEMEEN

20. - Vennootschapsbelasting - Algemeen - Berekening van de aanslag Voorafbetalingen - Teruggave.
De voorafbetalingen, bedoeld in art. 89
W.I.B. (1964), zijn alleen voorschotten die
in mindering worden gebracht van een
later vast te stellen belasting op het globaal inkomen van een natuurlijke persoon
of een vennootschap; in zoverre zij meer
bedragen dan die belasting, moeten zij
aan de belastingplichtige terugbetaald worden. (Artt. 89 en 129 W.I.B. [1964]; artt.
157 en 218 W.I.B. [1992].)
8 december 1997
1301
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VASTSTELLING VAN RET BELASTBAAR
NETTO-INKOMEN

Wins ten
21. - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
- Winsten- Vaststelling- Kalenderjaar
- Boekjaar - Onderscheid - Boekhouding - Regels van boekhoudrecht.
Wanneer een vennootschap anders dan
per kalenderjaar boekhoudt en het belastbare tijdperk derhalve samenvalt met het
boekjaar afgesloten in het jaar waarnaar
het aanslagjaar wordt genoemd, wordt de
voor dat aanslagjaar verschuldigde belasting vastgesteld op grond van de winsten
die voortkomen uit alle gedane verrichtingen, die verwezenlijkt of verkregen zijn
tijdens het tijdperk van het voornoemde
boekjaar, zoals ze uit de boekhouding blijken en vastgesteld worden overeenkomstig de regels van het boekhoudrecht. [Artt.
20, 1°, 21, 1°,96 en265 W.I.B. (1964); artt.
165, 167, § 1, 3°, a, en 168, 1°, K.B. 4
maart 1965; art. 19, vierde lid, K.B. 8 okt.
1976.]
20 februari 1997
253
22. - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
- Winsten - Inkomsten in Belgie en in
het buitenland - Belastbaarheid.
Tenzij de wet anders bepaalt, zijn alle
inkomsten van een belastingplichtige, met
name de winsten van een handelsvennootschap, in Belgie belastbaar, onverschillig
of ze in Belgie dan wel in het buitenland
zijn verkregen : die regel wordt o.m. toegepast in de artt. 66 en 67 K.B. W.I.B.,
waarin regels worden gegeven voor de
aftrek van vrijgestelde inkomsten verkregen in binnen- of buitenland. (Artt. 5, 20,
1°, 21, 43 en 96 W.I.B., thans artt. 1, § 1,
23, §§ 1 en 2, en 183 W.I.B. 1992 en de
artt. 66 en 67 K.B. W.I.B., thans artt. 75
en 76 K.B. W.I.B. 1992.)
16 oktober 1997
989
.l
Bedrijfslasten
23. - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
- Bedrijfslasten- Premies- Verzekeringen- Vennootschappen- Schade- Waarborg - Vertrek - Personeel - Leden Begrip.
In de gevallen bedoeld in W.I.B. (1964)
kunnen, voor de vaststelling van het belastbaar inkomen van een vennootschap, de
premies niet worden afgetrokken die zijn
gestort in uitvoering van een verzekeringsovereenkomst die gesloten is om de vennootschap te vrijwaren tegen eventuele

schade veroorzaakt door het overlijden,
door het vrijwillig ontslag of door het
vertrek om enige andere reden, van een of
meer personeels1eden; de personen die
niet onder de Arbeidsovereenkomstenwet
of onder een soortgelijk wettelijk of reglementair statuut vallen, zijn geen personeels1eden van een vennootschap in de zin
van die bepaling. [Art. 109, 5°, W.I.B.
(1964).]
10 november 1997
1106
BELASTBAAR NETTO-INKOMEN VAN PERSONENVENNOOTSCHAPPEN ONDERWORPEN AAN VENNOOTSCHAPSBELASTING

24. - Vennootschapsbelasting-Belastbaar netto-inkomen van personenvennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting- Winsten - Vaststelling
- Kalenderjaar - Boekjaar - Onderscheid- Boekhouding- Regels van boekhoudrecht.
Wanneer een vennootschap anders dan
per kalenderjaar boekhoudt en het belastbare tijdperk derhalve samenvalt met het
boekjaar afgesloten in het jaar waarnaar
het aanslagjaar wordt genoemd, wordt de
voor dat aanslagjaar verschuldigde belasting vastgesteld op grond van de winsten
die voortkomen uit alle gedane verrichtingen, die verwezenlijkt of verkregen zijn
tijdens het tijdperk van het voornoemde
boekjaar, zoals ze uit de boekhouding blijken en vastgesteld worden overeenkomstig de regels van het boekhoudrecht. [Artt.
20, 1°, 21, 1°, 96 en 265 W.I.B. (1964); artt.
165, 167, § 1, 3°, a, en 168, 1°, K.B. 4
maart 1965; art. 19, vierde lid, K.B. 8 okt.
1976.]
20 februari 1997
253
AFZONDERLIJKE AANSLAGEN

Meerwaarden
25. - Vennootschapsbelasting- Afzonderlijke aanslagen- Meerwaarden- Fusie.
Splitsing. Opslorping - Inbrengmeerwaarde - Begrip - Aard.
Door de opslorping van een vennootschap door een andere wordt de aard van
de inbrengmeerwaarde bij de opgeslorpte
vennootschap niet gewijzigd. [Art. 124,
§ 3, eerste lid, W.I.B. (1964).]
854
26 september 1997
26. - Vennootschapsbelasting- Afzonderlijke aanslagen- Meerwaarden- Fusie.
Splitsing. Opslorping - Inbrengmeerwaarde - Begrip.
Art. 124, § 3, tweede lid, W.I.B. (1964)
heeft betrekking op de meerwaarden die
bestonden bij de opgeslorpte of gesplitste

-116vennootschap voor de opslorping of de
splitsing en die bij haar vrijgesteld waren,
enniet op meerwaarden die door de opgeslorpte
of gesplitste vennootschap zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de inbreng van
haar maatschappelijk vermogen. [Art. 124,
§ 3, tweede lid, W.I.B. (1964).]
854
26 september 1997
27. - Vennootschapsbelasting-Afzonderlijke aanslagen- Meerwaarden- Fusie.
Splitsing. Opslorping - Inbrengmeerwaarde- Begrip.
Art. 124, § 3, tweede lid, W.I.B. (1964)
heeft betrekking op de meerwaarden die
bestonden bij de opgeslorpte of gesplitste
vennootschap v66r de opslorping of de
splitsing en die bij haar vrijgesteld waren,
en niet op meerwaarden die door de opgeslorpte
of gesplitste vennootschap zijn verwezenlijkt naar aanleiding van de inbreng van
haar maatschappelijk vermogen. [Art. 124,
§ 3, tweede lid, W.I.B. (1964).]
854
26 september 1997
Fusie. Splitsing. Opslorping
28. - Vennootschapsbelasting- Afzonderlijke aanslagen- Fusie. Splitsing. Opslorping - Meerwaarden - Inbrengmeerwaarde - Begrip - Aard.
Door de opslorping van een vennootschap door een andere wordt de aard van
de inbrengmeerwaarde bij de opgeslorpte
vennootschap niet gewijzigd. [Art. 124,
§ 3, eerste lid, W.I.B. (1964).]
854
26 september 1997

VOORHEFFINGEN
EN BELASTINGKREDIET
ONROERENDE VOORHEFFING

29. - Voorheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vermindering - Bescheiden waning - Voorwaarden - Draagwijdte.
Zodra een van de in art. 260 W.I.B.
(1992) gestelde voorwaarden niet meer
vervuld is, verliest de belastingplichtige
definitief het voordeel van de voorkeurregeling die door die bepaling ten voordele
van de eigenaars van bescheiden woningen is ingevoerd. [Art. 389, eerste lid,
W.I.B. (1992).]
4
2 januari 1997
BEDRIJFSVOORHEFFING

30. - Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Arbeidsovereenkomst- Einde- Niet-concurrentiebeding - Werkgever - Forfaitaire com-

pensatoire vergoeding- Belastbare bezoldiging - Gevolg.
De forfaitaire compensatoire vergoeding die door de werkgever aan de werknemer, die het bedrijf verlaat, verschuldigd
is ingevolge een niet-concurrentiebeding
dat deel uitmaakt van een arbeidsovereenkomst is een vergoeding verkregen uit
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beeindigen van
een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. (Artt. S1, eerste en tweede lid, so, en 27S, enig lid, 1 o,
Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
artt. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet.)
S november 1997
1067

, AANSLAGPROCEDURE
·I

AANSLAGTERMIJNEN

31. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Termijn van drie jaar Hogere belasting dan deze blijkend uit de
aangifte - Fout van de belastingplichtige.
De aanslagtermijn van drie jaar vastgesteld bij art. 259, eerste lid, W.I.B. (1964),
geldt niet alleen bij niet-aangifte of bij
laattijdige overlegging van aangifte, maar
oak wanneer de verschuldigde belasting
hoger is dan de belasting met betrekking
tot de belastbare inkomsten en de andere
gegevens vermeld in de daartoe bestemde
rubrieken van een aangifteformulier dat
voldoet aan de vorm- en termijnvereisten,
gesteld hetzij bij de artt. 214 tot 218,
hetzij bij ter uitvoering van art. 220 genamen bepalingen : hiertoe is niet vereist
dat de hogere belasting voortvloeit uit een
handeling ofnalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen van het aangifteformulier. (Art. 259, eerste lid, W.I.B.,
thans art. 354, eerste lid, W.I.B. 1992.)
S23
7 maart 1997
32. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Bijzondere termijn- Rechtsvordering wijzend op het bestaan van niet
aangegeven inkomsten.
Wanneer een rechtsvordering uitwijst
dat in een der vijf jaren v66r dat van het
instellen van de vordering belastbare inkomsten niet zijn aangegeven, mag de administratie krachtens art. 263, § 1, so, W.I.B.
(1964) een belasting of een aanvullende
belasting vestigen zonder dat vereist is
dat uit de rechtsvordering zelf het bewijs
van het niet-aangeven van belastbare inkomsten blijkt. [Art. 263, § 1, so, W.I.B. (1964),
thans art. S58, § 1, so, W.I.B. (1992).]
514
2 mei 1997

-
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33. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Bewijskrachtige gegevens Bijzondere termijn - Aanvang.
De inkomsten die na het verstrijken
van de in art. 259 W.I.B. bepaalde termijn
kunnen worden belast ingeval bewijskrachtige gegevens uitwijzen dater inkomsten niet werden aangegeven, zijn deze
die niet werden aangegeven in de loop van
een der vijf jaren v66r het jaar waarin de
administratie kennis kreeg van die gegevens : bedoelde termijn van vijfjaar begint
te lopen vanaf het jaar waarin de inkomsten moesten worden aangegeven en niet
vanaf het jaar van het verkrijgen van die
inkomsten. (Art. 263, § 1, 4°, W.I.B., thans
art. 358, § 1, 4°, W.I.B. 1992.)
20 november 1997
1182
BELASTINGAANGIFTE

34. - Aanslagprocedure - Belastingaangifte- Onderzoekingen en controleOnderzoekingen- BelastingontduikingAanwijzingen - Voorafgaande kennisgeving - Bezwaar - Nieuw bezwaar Begrip.
Het bezwaar gegrond op de schending
van art. 240, derde lid, W.I.B. (1964) en
afgeleid uit het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving van de aanwijzingen inzake belastingontduiking houdt geen
verband met het geval dat het aanslagrecht vervalt. [Artt. 240, derde lid, 259,
tweede lid, 268 en 277 tot 282 W.I.B.
(1964).]
13 februari 1997
214
35. - Aanslagprocedure - Belastingaangifte - Onderzoekingen en controle Onderzoekingen- BelastingontduikingAanwijzingen - Voorafgaande kennisgeving - Bezwaar - Nieuw bezwaar Begrip.
De nieuwe kritiek die verzoeker aan het
hof van beroep voorlegt en die hierop
gegrond is dat het belastingbestuur art.
240, derde lid, W.I.B. (1964) schendt en
dat er geen voorafgaande kennisgeving
van de aanwijzingen van belastingontduiking is gedaan, is een nieuw bezwaar in de
zin van art. 278, tweede lid, van dat
wetboek en geen middel tot staving van
een vorig, onderscheiden, bezwaar dat gegrond is op de schending van art. 259,
tweede lid, van genoemd wetboek en dat
ook door de belastingplichtige is geformuleerd. (Artt. 240, derde lid, 259, tweede
lid, 278, tweede lid, 279, tweede lid, en
282 W.I.B. [1964]; artt. 333, derde lid, 354,
tweede lid, 377, tweede lid, 378, tweede
lid, en 381 W.I.B. [1992].)
1425
22 december 1997

WIJZIG.ING DOOR DE ADMINISTRATIE
VAN EEN AANGIFTE

36. - Aanslagprocedure - Wijziging
door de administratie van een aangifte Gezamenlijke aanslag van de echtgenoten
- Bericht van wijziging - Kennisgeving
van het bericht- Tot en met het aanslagjaar 1980.

In geval van gezamenlijke aanslag van
de echtgenoten, die op naam van het gezinshoofd wordt vastgesteld, moet het bericht
van wijziging van de aangifte niet tevens
worden gestuurd aan de echtgenoot-nietgezinshoofd die met het gezinshoofd samenwoont. (Art. 73 W.I.B. 1964 v66r zijn wijziging bij art. 16 wet 8 aug. 1980; art. 251
W.I.B. 1964.)
15
3 januari 1997
37. - Aanslagprocedure
Wijziging
door de administratie van een aangifte Gezamenlijke aanslag van de echtgenoten
- Bericht van wijziging - Kennisgeving
van het bericht - Vanaf het aanslagjaar
1981.
In geval van gezamenlijke aanslag van
de echtgenoten moet het bericht van wijziging van de aangifte aan iedere echtgenoot ter kennis worden gebracht; wanneer
het bericht van wijziging slechts aan een
echtgenoot werd verstuurd, is de procedure evenwel niet onregelmatig als voldoende vaststaat dat de andere echtgenoot
tijdig kennis kreeg van het bericht en van
zijn inhoud. (Art. 73 zoals gewijzigd bij
art. 16 wet 8 aug. 1980 en thans art. 251
W.I.B. 1964, artt. 126 en 346 W.I.B. 1992.)
15
3 januari 1997
38. - Aanslagprocedure - Wijziging
door de administratie van een aangifte Belastingplichtige - Inlichting- Draagwijdte - Gevolg.
Wanneer het bestuur art. 251 W.I.B.
(1964) toepast, moet het aileen de redenen
vermelden die naar zijn mening, de wijziging van het aangegeven inkomstencijfer
wettigen; in dat stadium wil de administratieve procedure de belastingplichtige
enkel inlichten over de wijziging die het
bestuur wil aanbrengen in de aangifte,
zodat hij die wijziging kan aannemen of
betwisten; de feitenrechter beoordeelt zulks
in feite en derhalve op onaantastbare wijze.
[Art. 251 W.I.B. (1964]; art. 346 W.I.B.
(1992).]
27 maart 1997
410
39. - Aanslagprocedure
Wijziging
door de administratie van een aangifte Bericht van wijziging van aangifte- Opzet.

-
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Het bericht van wijziging van de aangifte, in de zin van art. 251 W.I.B., voldoet
aan de vereisten van de wet als de belastingplichtige in staat is gesteld de gegevens en redenen te onderzoeken en te
betwisten, die door de administratie zijn
aangevoerd tot staving van de voorgenomen wijziging. (Art. 251 W.I.B., thans art.
346 W.I.B. 1992.)
16 oktober 1997
984
40. - Aanslagprocedure - Wijziging
door de administratie van een aangifte Voorwaarden.
Art. 251 W.I.B. (1964) wordt geschonden door het arrest van het hofvan beroep,
waarin wordt vastgesteld dat de gewestelijke directeur erkend heeft dat de administratie bij de vaststelling van de oorspronkelijke aanslag ten onrechte verzuimd had
de voorafbetalingen van de belastingplichtige in aanmerking te nemen en waarin
beslist wordt dat de directeur die aanslag
heeft kunnen handhaven, gelet op de bijkomende inkomsten die vermeld zijn in
het bericht van wijziging dat na die aanslag ter kennis van de belastingplichtige
is gebracht. (Art. 251 W.I.B. [1964]; art.
346 W.I.B. [1992].)
1301
8 december 1997

willekeurig is vastgesteld omdat de administratie een rechtsdwaling heeft begaan
of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd
of nog uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid. (Art.
257 W.I.B. 1964; art. 352 W.I.B. 1992.)
13 oktober 1997
955
BEWIJSVOERING

Geschriften
43. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering- Geschriften- Bewijskrachtige boekhouding - Begrip.
Het arrest waarin wordt vastgesteld
dat er onregelmatigheden voorkomen in
de door de belastingplichtige overgelegde
boekhoudkundige stukken, kan naar recht
beslissen dat de verwerping van die stukken als gegevens van een bewijskrachtige
boekhouding, wegens die onregelmatigheden, verantwoord is. [Art. 246 W.I.B. (1964);
art. 30 W.I.B. (1992).]
23 juni 1997
691
Tekenen of indicien van gegoedheid
44. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid
- Bewijslast.
Wanneer het bestuur de belastbare grondAANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FOR- slag wettig heeft geraamd volgens tekenen en indicien waaruit een hogere graad
FAITAIRE AANSLAG
van gegoedheid blijkt dan uit de aangege41. - Aanslagprocedure- Aanslag van ven inkomsten, moet de belastingambtswege en forfaitaire aanslag - Aan- plichtige, aan de hand van positieve en
slag van ambtswege - Belastingplichtige controleerbare gegevens, aantonen dat die
- Verplichting - Draagwijdte - lnkom- gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten - Juiste bedrag- Bewijs - Draag- sten dan die welke in de inkomstenbelaswijdte.
ting kunnen worden belast of uit inkomsten
In geval van aanslag van ambtswege die tijdens een vroegere periode dan de
omvat het bewijs van het juiste bedrag belastbare zijn verkregen. [Art. 247 W.I.B.
van de belastbare inkomsten het bewijs (1964); art. 341 W.I.B. (1992).]
van het juiste bedrag van de bruto6
2 januari 1997
inkomsten en van hetjuiste bedrag van de;
45. - Aanslagprocedure - Bewijsvoeaftrekbare bedrijfslasten en -uitgaven; de
belastingplichtige, die alleen bepaalde ring- Tekenen of indicien van gegoedheid
bedrijfslasten of -uitgaven bewijst, levert - Bewijslast- Tegenbewijs - Voorwaarniet het bewijs van het juiste bedrag van den.
Wanneer het bestuur de belastbare inkomzijn belastbare inkomsten. [Art. 257, W.I.B.
sten heeft vastgesteld volgens tekenen en
(1964); art. 352 W.I.B. (1992).]
814 indicien, kan de belastingplichtige, om
15 september 1997
aan te tonen dat zijn gegoedheid voort42. - Aanslagprocedure-Aanslag van komt uit andere inkomsten dan die welke
ambtswege en forfaitaire aanslag - Aan- in de inkomstenbelasting kunnen worden
slag van ambtswege - Belastbare grand- belast of uit inkomsten die tijdens een
slag. Vaststelling - Willekeurige vast- vroegere periode dan de belastbare zijn
stelling - Belastingplichtige - Recht verkregen, niet volstaan met loutere beweBewijs - Willekeurige aanslag - Begrip. ringen, al was het over zijn kapitaal; hij
De belastingplichtige die regelmatig van moet positieve, doorslaggevende en conambtswege is aangeslagen, heeft het recht troleerbare gegevens aanbrengen. [Art. 24 7
de aanslag te doen nietig verklaren, indien W.I.B. (1964); art. 341 W.I.B. (1992).]
2 januari 1997
hij bewijst dat de belastbare grondslag
6
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Vergelijking met soortgelijke belastingpliehtigen
46. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen - Forfaitaire grondslagen van aanslag - Wijziging in overleg
met bedrijfsgroepering na indiening van
aangifte- Beginsel van behoorlijk bestuur.
Geen sehending van het beginsel van
behoorlijk bestuur kan worden afgeleid
uit de enkele omstandigheid dat een belastingpliehtige wiens belastbare inkomsten
bij gebrek aan bewijskraehtige gegevens
door het bestuur op grand van het bepaalde
in art. 248, tweede lid, W.I.B. worden
vastgesteld, uit het feit dat zijn aangifte
voor het aanslagjaar in kwestie reeds was
ingediend op het tijdstip dat de tevoren
vastgestelde forfaitaire grondslagen van
aanslag in overleg met de betrokken bedrijfsgroepering zijn gewijzigd, niet het reeht
put om zijn belastbare bedrijfsinkomsten
te zien bepalen op basis van eerder vastgestelde forfaitaire grondslagen van aanslag. (Art. 248, tweede lid, W.I.B., thans
art. 342, § 1, tweede lid, W.I.B. 1992.)
323
7 maart 1997
SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN

47. - Aanslagprocedure-Sancties. verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Fiscale misdrijven - Instellen van
de strafvervolging - Geen voorafgaande
klacht of aangifte- Ontvankelijkheid van
de strafvervolging.
De feitenreehter die op grand van de
door hem gegeven uitlegging van de aangifte oordeelt dat de proeureur des Konings
wegens fiseale misdrijven een vervolging
heeft ingesteld zonder voorafgaande klaeht
of aangifte van een bevoegd en daartoe
behoorlijk gemaehtigd fiseaal ambtenaar,
beslist wettig dat die strafvervolging niet
ontvankelijk is. (Artt. 350, § 3, W.I.B.,
thans 461, eerste lid, W.I.B. 1992; 73, § 3,
W.B.T.W.)
28 januari 1997
114
48. - Aanslagprocedure- Sancties. verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Fiscaal misdrijf - Aangifte door
fiscale ambtenaar- Procureur des Konings
- Instellen van vervolgingen - Ontvankelijkheid - Aangegeven feiten - Beoordeling.
Wanneer de procureur des Konings wegens
fiscale misdrijven strafrechtelijke vervolging instelt, wordt de vraag of hij met die
feiten bekend is geraakt door een klacht of
aangifte van behoorlijk gemachtigde fis-

eale ambtenaren mede beoordeeld aan de
hand van de bij de aangifte gevoegde
stukken. (Artt. 29 Sv., 350, § 3, W.I.B.,
thans 461, eerste lid, W.I.B. 1992, 74, § 3,
W.B.T.W.)
28 januari 1997
119
49. - Aanslagprocedure- Sancties. verhogingen. Administratieve boeten. Straffen- Administratieve boete- Inkohiering
- Termijn- verval- Niet geregistreerde
aannemer- Opdrachtgever- Betalingen
- Verplichte inhoudingen - Verzuim.
Wanneer degene die een beroep doet op
een niet geregistreerde aannemer niet bij
iedere betaling die hij aan die medecontraetant doet, 15 pet. van het door hem
verschuldigde bedrag heeft ingehouden en
gestort bij de door de Koning aangewezen
ambtenaar, wordt het verschuldigde bedrag
verdubbeld; die schuld vervalt evenwel
wanneer het versehuldigde bedrag niet
ten name van de betrokkene is ingekohierd,
met name als administratieve boete, binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarin de betalingen, zonder de verplichte inhoudingen, aan de niet geregistreerde aannemer zijn verricht. [Artt. 299bis,
§ 3, en 259 W.I.B. (1964).]
20 februari 1997
256
50. - Aanslagprocedure- Sancties. verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Administratieve boete - Niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever Betalingen - Verplichte inhoudingen verzuim- Eigen geldmiddelen- Belastingschulden- Aanwending- Saldo- Teruggave.
Wanneer de opdraehtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer,
heeft verzuimd 15 pet. van het door hem
verschuldigde bedrag in te houden en te
storten, client hij die 15 pet. en een administratieve boete van 15 pet. te storten
door ze, niet van het aan zijn medeeontraetant verschuldigde bedrag, maar
van zijn eigen geldmiddelen af te houden;
het saldo dat eventueel na de aanzuivering van de in het W.I.B. bedoelde
belastingsehulden overblijft, komt toe aan
de opdraehtgever. (Art. 299bis, §§ 3, 4 en
5, W.I.B. (1964).]
20 februari 1997
256
51. - Aanslagprocedure-Sancties. verhogingen. Administratieve boeten. Straffen- Straffen- Fiscale valsheid en gebruik
van valse stukken - veroordeling - Aan
te wijzen wetsbepalingen.
Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in gesehriften en gebruik van valse
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stukken inzake inkomstenbelastingen is
o.m. de vermelding vereist van de bepaling van het W.I.B. 1992 of van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten welke
de beklaagde het oogmerk had te overtreden. (Art. 195 Sv. en artt. 449 en 450
W.I.B. 1992.)
441
15 april 1997
52. - Aanslagprocedure- Sancties. \krhogingen. Administratieue boeten. Straffen - Administratieve boete - Beroep op
niet geregistreerde aannemer - Verplichting van de opdrachtgever - Onoverwinnelijke dwaling - Gevolg.
Wanneer de opdrachtgever die voor de
uitvoering van de door de Koning bepaalde
werkzaamheden een beroep heeft gedaan
op een niet geregistreerde aannemer, in
onoverwinnelijke dwaling is gebracht, kan
de in artikel 299bis, § 3, W.I.B. (1964)
bepaalde sanctie niet worden opgelegd.
[Art. 299bis, § 3, W.I.B. (1964), thans 402
W.I.B. (1992).]
2 mei 1997
511
53. - Aanslagprocedure- Sancties. \krhogingen. Administratieve boeten. Straffen- Belastingverhogingen- Voorziening
voor het hof van beroep - Hof van beroep
- Bevoegdheden.
Ret hof van beroep, dat kennisneemt
van een beroep tegen de beslissing waarbij de belastingdirecteur belastingverhogingen oplegt, is aileen bevoegd om
uitspraak te doen over de wettigheid van
die verhogingen en over de omschrijving
van de door de belastingplichtige begane
overtreding; het is niet bevoegd om uitspraak te doen over de opportuniteit van
die belastingverhoging en ook niet, in het
belang van de belastingplichtige-eiser, over
het bedrag ervan, door ter beoordeling
daarvan feitelijke gegevens in aanmerking te nemen. [Artt. 278 en 334 W.I.B.
(1964); art. 238bis K.B. 4 maart 1965 tot
uitvoering van het W.I.B. (1964); artt. 377
en 444 W.I.B. (1992); art. 225 K.B. 27 aug.
1993 tot uitvoering van het W.I.B. (1992).]
861
29 september 1997
54. - Aanslagprocedure - Sancties. \krhogingen. Administratieve boeten. Straffen- Belastinguerhoging- Terugbetaling
- Moratoire interesten.
Wanneer de krachtens art. 334 W.I.B.
(1964) verschuldigde belastingverhoging
bij niet-aangifte ofbij onvolledige of onjuiste
aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een bezwaarschrift, kan die terugbetaling ingevolge art. 308, eerste lid,
W.I.B. (1964), niet leiden tot toekenning
van moratoire interest. [Artt. 308, eerste

lid, en 334 W.I.B. (1964); artt. 418, eerste
lid, en 444 W.I.B. (1992).]
29 september 1997
863
55. - Aanslagprocedure- Sancties. \krhogingen. Administratieve boeten. Straffen- Belastingverhoging- Onjuiste aangifte - Gevolg.
In geval van onjuiste aangifte worden
de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen vermeerderd met een belastingverhoging, zoals
bepaald in art. 334 W.I.B. (Art. 334 W.I.B.;
thans art. 444 W.I.B. 1992.)
20 november 1997
1181
BEZWAAR

56. - Aanslagprocedure- BezwaarTermijn - Begin - \krzendingsdatum
van het aanslagbiljet - Begrip.
De termijn waarbinnen het bezwaarschrift op straffe van verval moet worden
ingediend, begint te lopen vanaf de dag na
de datum van de werkelijke verzending
van het aanslagbiljet als die verzending
regelmatig is; die datum is, behoudens
bewijs van het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum. [Art.
272 W.I.B. (1964).]
16 januari 1997
79
57. - Aanslagprocedure- BezwaarTermijn - Begin - \krzending van het
aanslagbiljet - Geen verzending bij aangetekend schrijven - Gevolgen.
De aanslagbiljetten moeten worden verzonden bij een ter post aangetekend schrijven, wanneer zij belastingen betreffen die
minstens 1.000 fr. in hoofdsom bereiken,
exclusief de bij wijze van straf gevorderde
geldboeten en ver hogingen; wanneer de
verzending van het aanslagbiljet bij gewone
brief is gedaan of wanneer het bestuur
niet aantoont dat zij bij aangetekend schrijven is gedaan en de belastingplichtige
aanvoert dat hij het aanslagbiljet niet
heeft ontvangen, kan dat bezwaar alleen
laattijdig worden verklaard als het bestuur
aantoont dat de belastingplichtige een aanslagbiljet heeft ontvangen; de belastingplichtige die erkent dat hij het aanslagbiljet heeft ontvangen, zij het op een tijdstip
dat zo lang na de op dat stuk vermelde
verzendingsdatum lag dat zijn recht om
bezwaar in te dienen niet binnen de bij de
wet bepaalde termijn kon worden uitgeoefend, en de administratie het tegendeel
niet bewijst, heeft recht op een verlenging
van die termijn. [Art. 11 K.B. nr. 4, 22 aug.
1934; art. 272 W.I.B. (1964).]
79
16 januari 1997

121 ONTHEFFING

58. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Terugbetaling van belastingen en verplichting tot betaling van moratoriuminterest - Enige verplichting - Oorzaak
- Wettelijke grondslag.
De verplichting om de ten onrechte gei:nde
belastingen terug te betalen en de verplichting tot betaling van moratoriuminterest
op aldus gei:nde sommen, in het geval dat
de wet zulks voorschrijft, zijn geen onderscheiden schulden, maar maken een enige
verplichting uit die voortvloeit uit hetzelfde rechtsfeit zoals bedoeld in art. 308
W.I.B. (1964). (Art. 308 W.I.B. 1964, thans
418 W.I.B. 1992.)
6juni 1997
619
59. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelasting voortvloeiend uit materiele
vergissing- Begrip.
De materiele vergissing bepaald in art.
277, § 1, W.I.B. (1964) is een feitelijke
vergissing als gevolg van een misvatting
over het bestaan van materiele gegevens
bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist. (Art. 277, § 1, W.I.B.
1964, thans 376, § 1, W.I.B. 1992.)
6juni 1997
621
60. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Begrip.
De materiele vergissing waarvoor de
directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij art. 371 W.I.B.
(1992) ontheffing mag verlenen, is een
feitelijke vergissing als gevolg van een
misvatting omtrent materiele gegevens
bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist. [Art. 376, § 1, W.I.B.
(1992).]
23 juni 1997
689
61. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen- Materiele vergissingen - Onderhoudsuitkeringen - Aangifte - Rubriek - Vergissing.
Het feit dat de belastingplichtige in vak
V van zijn aangifte in de personenbelasting, onder de rubriek "onderhoudsuitkeringen", bedragen heeft aangegeven
die zijn ex-echtgenoot hem had betaald als
bijdrage in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen, is toe te schrijven aan
een verkeerde beoordeling van de belastbare grondslag en is geen materiele vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald
bij art. 371 W.I.B. (1992), ontheffing van

de overbelastingen mag verlenen. [Art.
376, § 1, W.I.B. (1992).]
23 juni 1997
689
62. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen - Materiele vergissingen- Begrip.
De materiele vergissing waarvoor de
directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn bepaald bij artikel272 W.I.B.
(1964) ontheffing mag verlenen, is een
feitelijke vergissing als gevolg van een
misvatting omtrent materiele gegevens
bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist. [Art. 277, § 1, W.I.B.
(1964); art. 376, § 1, W.I.B. (1992).]
859
26 september 1997
63. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Sociale woningen - Onroerende
voorheffing - Belastingtarief - Vermindering - Beoordeling - Vergissing.
Het feit dat het belastingbestuur het
normale tariefvan de onroerende voorheffing i.p.v. het verminderde tarief voor als
sociale woningen verhuurde eigendommen heeft toegepast, is geen materiele
vergissing waarvoor de directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald
bij art. 272 W.I.B. (1964), ontheffing van
de overbelastingen mag verlenen, wanneer die toepassing volgt uit het feit dat
de belastingplichtige of de belastingambtenaar het toe te passen tarief in
rechte of in feite verkeerd heeft beoordeeld. [Art. 277, § 1, W.I.B. (1964); art.
376, § 1, W.I.B. (1992).]
26 september 1997
859
64. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Begrip.
De materiele vergissing waarvoor de
directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij art. 272 W.I.B.
(1964) ontheffing mag verlenen, is een
feitelijke vergissing als gevolg van een
misvatting omtrent materiele gegevens
bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist. [Art. 277, § 1, W.I.B.
(1964); art. 376, § 1, W.I.B. (1992).]
10 november 1997
1104
65. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Belastingschuldige - Balans Post - Belastingambtenaar - Omschrijving - Voorbehoud - Vergissing - Voorraad voor risico's en lasten.
De vergissing die de belastingambtenaar begaat door een balanspost die
een voorraad voor risico's en lasten is als
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reserve te omschrijven, is een dwaling
omtrent het recht; zij is derhalve geen
materiille vergissing in de zin van artikel
277, § 1, W.I.B. (1964). [Art. 277, § 1,
W.I.B. (1964); art. 376, § 1, W.I.B. (1992).]
10 november 1997
1104
66. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen - Materiele vergissingen - Begrip.
De materiele vergissing waardoor de
directeur der belastingen buiten de bezwaartermijn, bepaald bij art. 272 W.I.B.
(1964), ontheffing van overbelasting mag
verlenen, is een feitelijke vergissing als
gevolg van eer;t misvatting omtrent materiele
gegevens bij onstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist. (Art. 277, §
1, W.I.B. [1964]; art. 376, § 1, W.I.B. [1992].)
1412
19 december 1997
67. - Aanslagprocedure - Ontheffing
- Overbelastingen- Materiele vergissingen - Belastbare grondslag - Belasting
over de toegevoegde waarde - Te klein
bedrag - Opname - Verkeerde beoordeling in rechte.
De omstandigheid dat de belastingambtenaar de belastbare grondslag verkeerd heeft beoordeeld in rechte door een
te klein B.T.W.-bedrag in die grondslag op
te nemen, is geen materiille vergissing
waardoor de directeur der belastingen ontheffing van overbelasting mag verlenen
buiten de bezwaaitermijn, bepaald bij art.
272 W.I.B. (1964). (Art. 227, § 1, W.I.B.
[1964]; art. 376, § 1, W.I.B. [1992].)
1412
19 december 1997

VOORZIENING
VOOR HET HOF VAN BEROEP
68. - Voorziening voor het hof van beroep
- Grief- Nieuw bezwaar- Aanslagrecht - Verval - Begrip.
Het bezwaar gegrond op de schending
van art. 240, derde lid, W.I.B. (1964) en
afgeleid uit het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving van de aanwijzingen inzake belastingontduiking houdt geen
verband met het geval dat het aanslagrecht vervalt. [Artt. 240, derde lid, 259,
tweede lid, 268 en 277 tot 282 W.I.B.
(1964).]
13 februari 1997
214
69. - Voorziening voor het hof van beroep
- Bevoegdheid van het hof van beroep Ambtshalve middelen.
Het hof van beroep, dat in eerste en
laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige moet behandelen, moet, wegens
het karakter van openbare orde van de

belastingen, zelf, binnen de perken van
het aanhangig gemaakte geschil, in feite
en in rechte uitspraak doen; het mag
ambtshalve middelen opwerpen en eigen
redenen aanvoeren, hetzij om te verantwoorden dat de juiste heffing is vastgesteld, hetzij om, integendeel, de bestreden
beslissing te vernietigen. (Art. 278 W.I.B.,
thans art. 377 W.I.B. 1992.)
326
7 maart 1997
70. - Voorziening voor het hof van beroep
- Rechtsmacht van het hof van beroep Teruggave van belasting - Niet gevorderde moratoriuminterest.
Overschrijdt zijn rechtsmacht niet het
hof van beroep dat met toepassing van
art. 308 W.I.B. (1964) de teruggave beveelt
van belasting en van de moratoriuminterest hierop, ook al is die voor het hof
van beroep niet gevorderd. (Art. 278 W.I.B.
1964, thans 377 W.I.B. 1992.)
6juni 1997
619
71. - Voorziening voor het hofvan beroep
- Hof van beroep - Bevoegdheden Belastingverhogingen.
Het hof van beroep, dat kennisneemt
van een beroep tegen de beslissing waarbij de belastingdirecteur belastingverhogingen oplegt, is alleen bevoegd om
uitspraak te doen over de wettigheid van
die verhogingen en over de omschrijving
van de door de belastingplichtige begane
overtreding; het is niet bevoegd om uitspraak te doen over de opportuniteit van
die belastingverhoging en ook niet, in het
belangvan de belastingplichtige-eiser, over
het bedrag ervan, door ter beoordeling
daarvan feitelijke gegevens in aanmerking te nemen. [Artt. 278 en 334 W.I.B.
(1964); art. 238bis K.B. 4 maart 1965 tot
uitvoering van het W.I.B. (1964); artt. 377
en 444 W.I.B. (1992); art. 225 K.B. 27 aug.
1993 tot uitvoering van het W.I.B. (1992).]
29 september 1997
861
72. Voorziening voor het hof van
beroep - Bevoegdheden van het hof. van
beroep.
'
Wanneer het hofvan beroep in eerste en
laatste aanleg uitspraak moet doen over
de voorzieningen van de belastingplichtige, moet het, gelet op het feit dat de
belastingen de openbare orde raken, zelf
in feite en in rechte uitspraak doen binnen de perken van het aan het hof voorgelegde geschil; het is niet gebonden door
de beoordelingen in de conclusies van de
partijen of in de beslissing van de directeur en het kan meer bepaald eigen gronden aanvoeren om de heffing van het
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juiste bedrag te wettigen. [Art. 278 W.I.B.
(1964); art. 377 W.I.B. (1992).]
24 oktober 1997
1037
73. - VOorziening voor het hofvan beroep
- Personenbelasting - Van het totaal
belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten - Uitkeringen tot levensonderhoud Aftrekbaar karakter - Voorwaarden Hof van beroep - Onderzoek.
Het hof van beroep dat uit de gegevens
van de zaak impliciet maar zeker afleidt
dat de ouders aan hun zoon een uitkering
tot levensonderhoud hebben betaald, onderzoekt of die toepassingsvoorwaarde van
art. 71 W.I.B. (1964) vervuld is. [Art. 71, §
1, 3°, en§ 2, eerste lid, W.I.B. (1964); art.
104, eerste lid, 1 o, WI. B. (1992).]
1190
21 november 1997
74. - VOorziening voor het hof van beroep
- Bezwaar - Nieuw bezwaar - Begrip.
Een vraag die niet aan de directeur der
belastingen is voorgelegd of die niet door
hem ambtshalve is opgeworpen, is een
nieuw bezwaar dat in de regel enkel voor
het hof van beroep kan worden aangevoerd als het voldoet aan de voorwaarden,
bepaald in de art. 278, tweede lid, 279,
tweede lid, en 282 W.I.B. (1964). (Art. 278,
tweede lid, 279, tweede lid, en 282 W.I.B.
[1964]; artt. 377, tweede lid, 378, tweede
lid, en 381 W.I.B. [1992].)
1420
22 december 1997
75. - VOorziening voor het hofvan beroep.
Het hofvan beroep neemt kennis van de
bezwaren die de belastingschuldige voor
de directeur van de belastingen opgeworpen heeft in zijn oorspronkelijk of aanvullend bezwaarschrift, van de bezwaren die
de directeur der belastingen ambtshalve ·
heeft onderzocht, van de nieuwe bezwaren
die verzoeker aan het hofvan beroep heeft
onderworpen en die voldoen aan de bij de
art. 278, tweede lid, 279, tweede lid, en
282 W.I.B. (1964) bepaalde voorwaarden
en van de bezwaren i.v.m. het verval van
het aanslagrecht, die gegrond zijn op de
miskenning van het gezag van gewijsde
van een vroegere beslissing of die betrekking hebben op de beoordeling van de
verenigbaarheid van een akte van nationaal recht met een bepaling van gemeenschapsrecht; verzoeker kan te allen tijde
tot de sluiting der debatten over de voorziening voor het hof van beroep middelen
voordragen tot staving van die bezwaren
en het hof van beroep moet zo nodig, zelf,
zonder evenmin door een termijn gebonden te zijn, ambtshalve middelen opwerpen binnen de perken van de bezwaren.

(Artt. 267 tot 286 W.I.B. [1964]; artt. 366
tot 385 W.I.B. [1992].) (lmpliciet.)
22 december 1997
1425

VOORZIENING IN CASSATIE
76. - Voorziening in cassatie- Memorie van antwoord - Brief - Ter post
aangetekende brief
Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) bepaalt
dat de memorie van antwoord van de
verweerder in cassatie op de gri:ffie 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 gri:ffie
afgeeft maar ze bij ter post aangetekende
brief naar die gri:ffie verstuurt. [Art. 389,
eerste lid, W.I.B. (1992).]
4
2 januari 1997
77. - Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grand van nietontvankelijkheid - Kennisgeving.
Art. 1097 Ger.W. is niet toepasselijk
inzake inkomstenbelastingen. (Art. 1097
Ger.W.)
20 februari 1997
261
78. - Voorziening in cassatie - Verzoekschrift- Handtekening- Identificatie - Onleesbare handtekening - Gevolg.
Aangezien cassatieberoep inzake inkomstenbelastingen wordt ingesteld door een
verzoekschrift, moet dit verplicht worden
ondertekend door de eiser, door een advocaat of door een bijzonder gevolmachtigde;
een handtekening, oak al is ze onleesbaar,
volstaat aangezien, enerzijds, in het verzoekschrift wordt uiteengezet dat eiser
twee advocaten als raadsman heeft en
hun naam wordt vermeld, en, anderzijds,
voornoemde handtekening wordt voorafgegaan door de woorden "Voor verzoeker,
zijn raadsman". [Art. 289, eerste lid, W.I.B.
(1964); art. 388, eerste lid, W.I.B. (1992).]
20 februari 1997
261
79. - Voorziening in cassatie - Termijn - Duur - Bestreden arrest - Kennisgeving.
Te laat ingesteld en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een
arrest inzake directe belastingen, wanneer meer dan drie maanden zijn verstreken na de kennisgeving van dat arrest.
[Art. 388, W.I.B. (1992).]
859
26 september 1997
80. - Voorziening in cassatie- Memorie van antwoord - Brief
Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) bepaalt
dat de memorie van antwoord van de

-124'verweerder in eassatie moet worden afgegeven ter gri:ffie van het Hofvan Cassatie;
aan die wetsbepaling wordt niet voldaan
wanneer de verweerder in eassatie zijn
memorie van antwoord niet op de griffie
afgeeft, maar over de post toezendt. (Art.
389, eerste lid, W.I.B. 1992.)
13 oktober 1997
955
81. - \Toorziening in cassatie
Verweerder - Tegen de voorziening aangevoerd middel van niet-ontvankelijkheid Eiser - Memorie van wederantwoord.
Wanneer verweerder tegen een eassatieberoep inzake direete belastingen een middel van niet-ontvankelijkheid opwerpt, kan
eiser tegen dat middel van nietontvankelijkheid een memorie van wederantwoord indienen. (Art. 139, eerste lid,
in fine, W.I.B. 1992.) (Implieiet.)
13 oktober 1997
955
82. - Voorziening in cassatie -Memorie van antwoord - Brief over de post.
Art. 389, eerste lid, W.I.B. (1992) bepaalt
dat de memorie van antwoord van de
verweerder in eassatie moet worden afgegeven ter gri:ffie van het Hofvan Cassatie;
aan die wetsbepaling wordt niet voldaan
wanneer de verweerder in eassatie zijn
memorie van antwoord niet op de gri:ffie
afgeeft, maar over de post toezendt. [Art.
389, eerste lid, W.I.B. (1992).]
21 november 1997
1190
83. - Voorziening in cassatie- Me marie van antwoord - Brief
Inzake inkomstenbelastingen moet de
memorie van antwoord van verweerder in
eassatie op de gri:ffie van het Hof van
Cassatie worden afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de verweerder in eassatie die zijn memorie van antwoord niet ter gri:ffie afgeeft maar ze per
brief naar die gri:ffie verstuurt. (Art. 389,
eerste lid, W.I.B. [1992].)
22 december 1997
1425

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING
EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
84. - Rechten, tenuivoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Rechten Onderzoekingen en controle - Onderzoekingen - Belastingontduiking - Aanwijzingen - Voorafgaande kennisgeving Grief- Nieuw bezwaar - Begrip.
Het bezwaar gegrond op de sehending
van art. 240, derde lid, W.I.B. (1964) en
afgeleid uit het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving van de aanwijzingen inzake belastingontduiking houdt geen
verband met het geval dat het aanslag-

reeht vervalt. [Artt. 240, derde lid, 259,
tweede lid, 268 en 277 tot 282 W.I.B.
(1964).]
13 februari 1997
214
85. - Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Niet geregistreerde aannemer- Opdrachtgever- Betalingen - Verplichte inhoudingen - Verzuim- Administratieve boete- Inkohiering
- Termijn - Verval.
Wanneer degene die een beroep doet op
een niet geregistreerde aannemer niet bij
iedere betaling die hij aan die medecontraetant doet, 15 pet. van het door hem
verschuldigde bedrag heeft ingehouden en
gestort bij de door de Koning aangewezen
ambtenaar, wordt het versehuldigde bedrag
verdubbeld; die schuld vervalt evenwel
wanneer het verschuldigde bedrag niet
ten name van de betrokkene is ingekohierd,
met name als administratieve boete, binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarin de betalingen, zonder de verplichte inhoudingen, aan de niet geregistreerde aannemer zijn verricht. [Artt. 299bis,
§ 3, en 259 W.I.B. (1964).]
20 februari 1997
256
86. - Rechten. Tenuitvoerlegging en
voorrechten van de Schatkist - Niet geregistreerde aannemer - Opdrachtgever Betalingen - Verplichte inhoudingen Verzuim - Eigen geldmiddelen - Administratieve boete - Belastingschulden Aanwending - Saldo - Teruggave.
Wanneer de opdrachtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer,
heeft verzuimd 15 pet. van het door hem
verschuldigde bedrag in te houden en te
storten, dient hij die 15 pet. en een administratieve boete van 15 pet. te storten
door ze, niet van het aan zijn medecontractant verschuldigde bedrag, maar
van zijn eigen geldmiddelen afte houden;
het saldo dat eventueel na de aanzuivering van de in het W.I.B. bedoelde
belastingschulden overblijft, komt toe aan
de opdrachtgever. (Art. 299bis, §§ 3, 4 en
5, W.I.B. (1964).]
20 februari 1997
256
87. - Rechten. Tenuitvoerleggingen voorrechten van de Schatkist - Niet geregistreerde aannemer- Opdrachtgever- Betalingen - Verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen geldmiddelen - Verval Teruggave.
Wanneer de opdrachtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer,
heeft verzuimd 15 pet. van het door hem
verschuldigde bedrag in te houden en te
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storten, dient hij, onverminderd de betaling van een administratieve boete, die 15
pet. te storten door ze, niet van het aan
zijn medeeontraetant versehuldigde bedrag,
maar van zijn eigen geldmiddelen af te
houden; indien het aldus gestorte bedrag
van 15 pet. vervallen is, moet het belastingbestuur dat bedrag aan de opdraehtgever
terugbetalen. [Artt. 299bis, §§ 3, 4 en 5, en
259 W.I.B. (1964).]
20 februari 1997
256
88. - Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Niet geregistreerde aannemer- Opdrachtgever- Betalingen- Verplichte inhoudingen- Belastingschulden - Aanwending - Saldo Teruggave.
De Koning bepaalt de modaliteiten valgens welke een niet geregistreerde aannemer het door de opdraehtgever gestorte
bedrag reeupereert in de mate dat dit
bedrag niet aangewend is tot betaling van
de in het W.I.B. vermelde belastingsehulden; die regel viseert evenwel aileen
het geval waarin de opdraehtgever, bij de
betaling aan zijn niet geregistreerde medeeontraetant, 15 pet. van het door hem
versehuldigde bedrag heeft ingehouden en
gestort bij de door de Koning aangewezen
ambtenaar. [Artt. 299bis, § 3, eerste lid, §§
4 en 5, W.I.B. (1964).]
20 februari 1997
256
89. - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechtten van de Schatkist - Tenuitvoerlegging- Belastingen- Laattijdige betaling - Voorafgaande aanmaning.
Het bestuur dat de invordering vervolgt
van de direete belastingen die niet binnen
de wettelijke termijnen zijn voldaan, is
niet verplieht voorafgaandelijk een aanmaning te sturen aan de belastingpliehtige die niet tijdig heeft betaald. (Artt.
147 en 164 K.B. W.I.B. 1992.)
25 april 1997
489
90. - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist- Tenuitvoerlegging- Belastingen- Laattijdige betaling
- Onrechtstreekse vervolgingen - Uitvoeringsdaden - Motivering.
De door het bestuur ingestelde vervolgingen en de voorafgaande beslissing van
de ontvanger om op die wijze uit te voeren, zijn uitvoeringsdaden die reehtstreeks voortspruiten uit de wet en zijn
geen bestuurshandelingen in de zin van
artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 die
uitdrukkelijk dienen te worden gemotiveerd. (Artt. 147 en 164 K.B. W.I.B. 1992
en art. 1 wet 29 juli 1991.)
25 april 1997
489

91. - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Schade geleden door de Belgische Staat - Vordering
tot schadevergoeding - Ontvanger der
directe belastingen - Bevoegdheid.
De ontvanger der direete belastingen,
wiens bevoegdheid beperkt wordt door de
wet tot de invordering van belastingen en
aankleven, is niet bevoegd om een vordering tot sehadevergoeding op grond van
art. 1382 B.W. in te stellen voor sehade
geleden door de Sehatkist van de Belgisehe
Staat. (Artt. 206 en 207 WI. B. 1964, thans
artt. 297 en 298 W.I.B. 1992, en artt. 195
en 196 K.B. Uitvoering W.I.B., thans artt.
146 en 147, K.B. W.I.B. 1992.)
30 mei 1997
596
92. - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Onrechtstreekse vervolging - Derde-schuldenaar
van een belastingschuldige - Discriminatie.
Strijdig met de artt. 10 en 11 Gw. is de
wettelijke bepaling die de Koning maehtigt te bepalen dat de derde-sehuldenaar
van een belastingsehuldige van inkomstenbelastingen, automatiseh reehtstreekse
sehuldenaar voor het totaalbedrag van de
door die belastingsehuldige versehuldigde
belastingen wordt, in alle gevallen waarin
de derde niet heeft voldaan aan de verpliehtingen om een verklaring te doen die
hem worden opgelegd in het kader van de
tegen de belastingsehuldige ingestelde invorderingsproeedures. (Artt. 10 en 11 Gw.;
art. 208, § 1, 1a, W.I.B. 1964.)
5 september 1997
777
93. - Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Rechten Belastingaangifte - Onderzoekingen en
controle - Onderzoekingen - Belastingontduiking - Aanwijzingen - Voorafgaande
kennisgeving- Bezwaar- Nieuw bezwaar
-Begrip.
De nieuwe kritiek die verzoeker aan het
hof van beroep voorlegt en die hierop
gegrond is dat het belastingbestuur art.
240, derde lid, W.I.B. (1964) sehendt en
dat er geen voorafgaande kennisgeving
:van de aanwijzingen van belastingontduiking is gedaan, is een nieuw bezwaar in de
zin van art. 278, tweede lid, van dat
wetboek en geen middel tot staving van
een vorig, onderseheiden, bezwaar dat gegrond is op de sehending van art. 259,
tweede lid, van genoemd wetboek en dat
ook door de belastingpliehtige is geformuleerd. (Artt. 240, derde lid, 259, tweede
lid, 278, tweede lid, 279, tweede lid, en
282 W.I.B. [1964]; artt. 333, derde lid, 354,
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tweede lid, 377, tweede lid, 378, tweede
lid, en 381 W.I.B. [1992].)
22 december 1997
1425

INTERNATIONALE VERDRAGEN
94. - Internationale verdragen- Internationale Organisatie - Eurocontrol Personeel - Salarissen en lonen - Fiscaal voorrecht- Voorbehoud van progressiviteit- Personenbelasting- Berekening
van de aanslag - Progressieve aanslagvoet.
Voor de berekening van de progressiviteit van de aanslagvoet van de Belgische
personenbelasting op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige, mag geen
rekening worden gehouden met de salarissen en lonen die door de internationale
organisatie "Eurocontrol" worden betaald
aan de belastingschuldige die deel uitmaakt van het personeel van die organisatie. [Art. 3, § 1, Additioneel Protocol van
6 juni 1970; art. 87quater W.I.B. (1964).]
1
2 januari 1997
95. - Internationale verdragen- Overeenkomst tussen Belgie en Nederland Belastinggrondslag in Belgie -In Nederland verkregen winst - Vrijstelling van
belasting in Belgie - Bedrijfsverliezen in
Belgie - Verrekening.
Uit de artt. 7 en 24, § 2, r, van de
Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen Belgie en Nederland tot het vermijden
van dubbele belasting blijkt dat die overeenkomst niet de belastinggrondslag regelt,
maar enkel bepaalde inkomsten van belasting vrijstelt : daaruit volgt dat die overeenkomst de Belgische Staat niet verhindert,
bij de bepaling van de belastinggrondslag
in Belgie, rekening te houden met de in
Nederland verkregen winst en deze te
begrijpen in het bedrag waarvan het in
Belgie geleden verlies wordt afgetrokken,
en het bedrijfsverlies over voorgaande j aren
slechts af te trekken van latere winsten,
in zoverre ze niet reeds voorheen door bij
de Overeenkomst vrijgestelde winsten werden gedekt.
989
16 oktober 1997

ALLERLEI
96. - Allerlei - Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Advies van
de bevoegde gewestelijke directeur - 1iervolgingen - Begrip.
De procureur des Konings kan slechts
een vervolging instellen wegens fiscale
misdrijven inzake directe belastingen welke

hem niet werden bekendgemaakt ingevolge een klacht of een aangifte gedaan
door daartoe behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen van het
Ministerie van Financien, voor zover hij
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde
gewestelijke directeur der directe belastingen heeft gevraagd; door het woord
"vervolging" wordt slechts bedoeld het aanhangig maken van de strafzaak bij de
strafrechter, wat gebeurt hetzij door het
vorderen van een gerechtelijk onderzoek,
hetzij door het doen betekenen van een
rechtstreekse dagvaarding om te verschijnen voor de strafrechter, hetzij, sinds de
invoering van art. 216quater Sv., door een
oproeping bij proces-verbaal. (Art. 350, §
1, W.I.B., thans art. 461 W.I.B. 1992 zoals
van toepassing v66r 1 maart 1993.)
11 maart 1997
339
97. - Allerlei - Misdrijven - Strafvordering- Bepaling van het W.I.B. 1992
of van een besluit ter uitvoering ervan Geschil aanhangig bij andere gerechtelijke
overheid - Uitstel van de uitspraak Beoordeling door de feitenrechter.
Wanneer v66r het sluiten van de debatten voor een strafrechter bij een andere
gerechtelijke of administratieve overheid
een geschil aanhangig wordt gemaakt over
de toepassing van een bepaling van het
W.I.B. (thans W.I.B. 1992) of van een ter
uitvoering ervan genomen besluit, oordeelt de rechter bij wie de strafvordering
voor fiscale misdrijven aanhangig is, op
onaantastbare wijze in feite, of de oplossing van het geschil dat bij de andere
gerechtelijke of administratieve overheid
aanhangig werd gemaakt, hem van die
aard schijnt te zijn dat ze een invloed kan
hebben op de strafvordering en hij derhalve de uitspraak over de tenlasteleggingen of over een ervan moet uitstellen
totdat aan het geschil een einde is gemaakt
door een in kracht van gewijsde gegane
beslissing. (Art. 350, § 4, W.I.B., thans art.
462 W.I.B. 1992.)
11 maart 1997
339

INTERESTEN
ALGEMEEN
MORATOIRE INTERESTEN
COMPENSATOIRE INTERESTEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Schadevergoeding uit
onrechtmatige daad - Betaling van een
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voorschot - Aanrekening - Interesten
opgebracht door een voorschot.
De rechter die beslist dat van de door
hem wegens schade uit onrechtmatige daad
toegekende vergoeding met de hierop tot
de dag van de uitspraak verschuldigde
compensatoire interest, de betaalde voorschotten moeten worden afgetrokken zonder dat hij rekening houdt met de interest
die deze voorschotten hebben opgebracht,
kent vergoeding toe wegens niet geleden
schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
22 april1997
474

MORATOIRE INTERESTEN
Moratoire interesten -Inkomstenbelastingen- Aanslagprocedure- Belastingverhoging - Terugbetaling.
2. -

Wanneer de krachtens art. 334 W.I.B.
(1964) verschuldigde belastingverhoging
bij niet-aangifte ofbij onvolledige of onjuiste
aangifte wordt terugbetaald na het indienen van een bezwaarschrift, kan die terugbetaling ingevolge art. 308, eerste lid,
W.I.B. (1964), niet leiden tot toekenning
van moratoire interest. [Artt. 308, eerste
lid, en 334 W.I.B. (1964); artt. 418, eerste
lid, en 444 W.I.B. (1992).]
863
29 september 1997

COMPENSATOIRE INTERESTEN
3. - Compensatoire interesten- Begrip.
De rechter die, metingangvan de consolidatiedatum, compensatoire interest toekent op
het geheel van de bedragen die betrekking
hebben op een uit blijvende arbeidsongeschiktheid voortv loeiende morele schade
en op een esthetische schade, en die strekken tot vergoeding van een schade waarvan hij, op grand van een feitelijke beoordeling,
impliciet geoordeeld heeft dat zij zich vanaf
die datum geleidelijk voordoet, kent die
interest toe voor een periode die aan de
schade voorafgaat en kent dus een vergoeding toe voor niet geleden schade. (Art.
1382 B.W.)
422
9 april 1997

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - Belgisch-Franse grens - Gemeenschappelijke stations en uitwisselingsstations- Controles- Overeenkomst tussen
Belgie en Frankrijk - Overeenkomst van
30 maart 1962 - 'Artikel 13 - Aard van
die bepaling.
De bepaling van art. 13 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie en de
Franse Republiek betreffende de controles
aan de Belgisch-Franse grens, de gemeen-

schappelijke stations en de uitwisselingsstations, ondertekend op 30 maart
1962 te Brussel, raakt de openbare orde
niet. (Art. 13 Belgisch-Franse Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 30 maart
1962, wet 18 jan. 1964.)
171
6 februari 1997
2. - Spoorueruoer- Reizigers- Bagage
- Internationaal Verdrag C.I. V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 1970- Toepassingsgebied.
Het Internationaal Verdrag betreffende
het vervoer van reizigers en bagages per
spoorweg (C.I.V:), opgemaakt te Bern op 7
feb. 1970, is van toepassing op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale vervoersdocumenten opgesteld voor
trajecten gelegen op het grondgebied van
ten minste twee der Verdragsluitende Staten. (Art. 1 Internationaal Verdrag C.I.V:,
opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970; wet 24
jan. 1973.)
6 februari 1997
171

3.- Spooruervoer-Reizigers-Bagage
- Internationaal Yerdrag C.I. V. - Verdrag van Bern van 7 feb. 1970- Internationaal vervoersdocument - Begrip.
In de zin van de artt. 1, § 1, en 38 van
het lnternationaal Verdrag betreffende het
vervoer van reizigers en bag ages per spoorweg (C.I.V:), opgemaakt te Bern op 7 feb.
1970, moet een kosteloze vrijkaart gelijkgesteld worden met een internationaal
vervoersdocument. (Artt. 1, § 1, 4 en 38
Internationaal Verdrag C.I.V:, opgemaakt
te Bern op 7 feb. 1970; wet 24 jan. 1973.)
171
6 februari 1997
4. - Burgerlijke zaken- Europees "Verdrag 19 juni 1980 - verbintenissen uit
overeenkomst - Arbeidsovereenkomst Bevoegdheidsclausule - Aanwijzing buitenlands rechter- Uitsluiting toepassingsgebied - Toetsingsrecht van rechter Gevolg.
De eenvormige regel van de wet houdende goedkeuring van het Europees Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat
van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomsten en die aan partijen de
mogelijkheid geeft zich te beroepen op een
buitenlands recht al dan niet gepaard
gaande met de aanwijzing van een buitenlands rechter, laat de Belgische rechter
niet toe de toelaatbaarheid van een in een
arbeidsovereenkomst opgenomen bevoegdheidsclausule te toetsen aan deze regel nu
de overeenkomst tot aanwijzing van de
bevoegde rechter is uitgesloten uit het
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toepassingsgebied van de goedkeuringswet en niet wordt bepaald welke wet toepasselijk is op de overeenkomst tot aanwijzing
van de bevoegde rechter. (Artt. 2, § 2, lit.
d, 3, 3°, wet 14 juli 1987, Europees Verdrag 1980 inzake het recht toepasselijk op
verbintenissen uit overeenkomst.)
24 februari 1997
263

J
JACHT
1. - Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Bewijswaarde.
De wegens inbreuk op de J achtwet door
de ambtenaren van het bosbeheer of door
de boswachters opgemaakte processenverbaalleveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is. (Art. 24 Jachtwet.)
22 oktober 1997
1015
2. - Spoorwegberm- Aangelande eigenaar- Wildschade.
Art. 3 J achtwet verplicht de aangelande
eigenaar niet om op de spoorwegberm te
jagen. (Art. 3 Jachtwet.)
27 november 1997
1229

JEUGDBESCHERMING
1. - J"eugdrechtbank - Maatregelen
ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Draagwijdte.
Tijdens de voorbereidende rechtspleging vermag de jeugdrechtbank, ten aanzien van een mindeijarige die ervan verdacht
wordt een als misdrijf omschreven feit te
hebben gepleegd, slechts, eensdeels, de
maatregelen te treffen en het onderzoek te
doen verrichten om de persoonlijkheid en
het milieu van de minderjarige en de voor
zijn opvoeding of behandeling geschikte
middelen te kennen, anderdeels, hiertoe
voorlopig de nodige maatregelen van bewaring en behoeding te nemen. (Artt. 37, § 2,
2°, 50 en 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet.)
4 maart 1997
307
2. - J"eugdrechtbank
Maatregelen
ten aanzien van minderjarigen- Behoud
in het milieu - Prestatie van opvoedkundige of filantropische aard - Aard Werking in de tijd.
Het behoud van een minderjarige in
zijn milieu afhankelijk maken van de voorwaarde een prestatie van opvoedkundige
offilantropische aard te leveren in verhouding tot zijn leeftijd en middelen is geen

onderzoeks- of bewaringsmaatregel maar
een maatregel van opvoeding die de rechter slechts vermag op te leggen wanneer
hij de schuld van de minderjarige aan een
als misdrijf omschreven feit heeft vastgesteld. (Artt. 37, § 2, 2°, tweede lid, b, en 52,
eerste lid, Jeugdbeschermingswet.)
4 maart 1997
307
3. - Jeugdrechtbank - Maatregelen
ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Behoud in het
milieu - Prestatie van opvoedkundige of
filantropische aard - Aard - Gevolg Aanwijzingen van schuld - Vennoeden
van onschuld.
De jeugdrechter die vaststelt dat er in
het strafdossier in hoofde van een voor
hem gebrachte minderjarige aanwijzingen van schuld zijn, zonder voorafgaande
beslissing ten gronde, diens behoud in zijn
milieu niettemin afhankelijk stelt van de
uitvoering van prestatie van opvoedkundige aard, legt hem aldus een maatregel
op die een sanctionerend karakter heeft,
wat het oordeel inhoudt dat hij het als
misdrijf omschreven feit heeft gepleegd,
en miskent zodoende het vermoeden dat
de minderjarige geacht wordt onschuldig
te zijn. (Artt. 37, § 2, 2°, tweede lid, b, 50
en 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet,
6.2 E.V.R.M.)
4 maart 1997
307
4. - Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Maatregel - Vervanging- Voorwaarde.
De jeugdrechtbank vermag slechts op
verzoek van de bij decreet bepaalde rekestranten, doch niet bij een ambtshalve genomen beschikking, een bij vonnis in een
problematische opvoedingssituatie genamen maatregel door een andere te vervangen. (Artt. 23, § 1, en 26, § 1, van de bij
besluit van de Vlaamse Regering van 4
april1990 gecoiirdineerde decreten inzake
bijzondere jeugdbijstand.)
27 mei 1997
576
5. - Kart geding - Geding tot echtscheiding- Voorlopige maatregelen t.a.v.
de minderjarige kinderen - Aanwezigheid van het O.M.
Wanneer in kort geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet
ontvoogde mindeijarige kinderen van ouders
die wegens echtscheiding in rechte staan,
wordt ingevolge art. 8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van het O.M. tijdens
de de batten vereist, zowel in hoger beroep
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als in eerste aanleg; de uitzondering van
de mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in
dat artikel bepaalde gevailen.
644
13 juni 1997
6. - Gemeenschappen - Maatregelen
- Rechtspleging.
De in artikel52ter Jeugdbeschermingswet bepaalde rechtsplegingsregels zijn van
toepassing wanneer bij de jeugdrechtbank, op vordering van het openbaar
ministerie, een zaak aanhangig gemaakt
wordt met het oog op het bevelen of toelaten van de maatregelen voorzien door de
raden van de gemeenschappen; de verwijzing naar artikel 52 doet daaraan niet af.
(Art. 63ter, eerste lid, a, Jeugdbeschermingwet.)
24juni1997
697
7. - Maatregelen- RechtsplegingPartij - Ouder- Hoger beroep.
Uit de omstandigheid dat de wetgever,
omwille van de frequente hoogdringendheid
van ten aanzien van minderjarigen te
nemen maatregelen, niet in de oproeping
van partijen he eft voorzien, kan niet afgeleid worden dat de niet ter zitting van de
jeugdrechtbank opgeroepen ouder van de
minderjarige geen partij zou zijn. (Art.
52ter, vierde lid, Jeugdbeschermingswet.)
24juni 1997
697
8. - Maatregelen - Rechtspleging Hoger beroep - Termijn - Aanvang Gerechtsbrief- Kennisgeving.
De termijn van hoger beroep tegen een
beschikking waarbij ten aanzien van een
minderjarige een maatregel met toepassing van artikel52ter J eugdbeschermingswet genomen werd, loopt, voor de ouder
die ter terechtzitting niet aanwezig was,
vanaf de kennisgeving van de beschikking
bij gerechtsbrief. (Art. 52ter, vierde lid,
Jeugdbeschermingswet.)
24juni 1997
697

K
KIND
In overspel verwekt kind - Rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig vaderschap- Verjaring- Termijn- Aanvang.
Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot onderzoek
naar overspelig vaderschap is kunnen ingaan
v66r de datum van de inwerkingtreding
van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betref-

fende de afstamming, waarbij die vordering
is opgenomen in het Belgische recht. (Artt.
322, tweede lid, en 33lter B.W.) (Impliciet.)
843
19 september 1997

KOOP
1. - Verkoper - Fabrikant - Gespecialiseerd verkoper - Verkochte zaak Gebrek - Verborgen gebrek - Vrijwaring
- Onzichtbaar gebrek - Gevolg.
Een verkoper heeft, wanneer hij fabrikant of gespecialiseerd verkoper is, de
plicht een niet gebrekkige zaak te leveren
en moet te dien einde aile maatregelen
nemen die nodig zijn om aile mogelijke
gebreken op te sporen; als een gebrek
wordt aangetoond, is hij gehouden tot
vergoeding van de schade aan de koper,
tenzij hij bewijst dat het gebrek onzichtbaar is. (Artt. 1641, 1643, 1645 en 1646
B.W.)
19 september 1997
840
2. - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging
-- Billijke compensatoire vergoeding Billijke bijkomende vergoeding - Onafhankelijkheid - Gevolgen.
De billijke compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn, bedoeld in art. 2 wet 27 juli
1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van aileenverkoop en de
in art. 3 van voornoemde wet bedoelde
billijke bijkomende vergoeding, staan los
van elkaar, zodat de concessiehouder de
bijkomende vergoeding kan vorderen, zelfs
als hem geen enkele compensatoire vergoeding wegens ontstentenis van redelijke opzeggingstermijn is verschuldigd of
wanneer hij ervan afstand heeft gedaan.
(Artt. 2 en 3 wet 27 juli 1961.)
1056
31 oktober 1997
3. - Concessie van alleenverkoop voor
onbepaalde tijd - Eenzijdige beeindiging
- Uitvoering te goeder trouw - Bestemming van de voorraad.
Het arrest dat beslist dat op het einde
van een concessie van alleenverkoop, waarvan het contract geen enkel beding bevat
m.b.t. de bestemming van de voorraad, de
door de concessiehouder aangelegde voorraad wordt teruggenomen door de concessiegever, miskent het beginsel van de uitvoering
te goeder trouw niet en schendt de bepalingen van de wet van 27 juli 1961 niet.
(Art. 1134 B.W.; artt. 2 en 3 wet 27 juli
1961.)
1056
31 oktober 1997
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4. - Overdracht van schuldvordering
- Tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar
- Erkenning door de gecedeerde schuldenaar - Gevolgen.
De impliciete maar zekere erkenning
door de gecedeerde schuldenaar ontneemt
hem het recht om zich op de niet-naleving
van de formaliteiten van art. 1690 B.W. te
beroepen.
1085
6 november 1997
5. - Ongeoorloofde prijs - Strafbaarheid- Hoedanigheid.
Is strafbaar hij die zelf of als tussenpersoon waren verkoopt of prestaties levert
aan een ongeoorloofde prijs. (Artt. 1 en 3
Besluitwet 14 mei 1946.)
1212
25 november 1997
6. - Ongeoorloofde prijs - Toepasselijkheid.
De bepaling dat het, bij ontstentenis
van een programma-overeenkomst of van
stelling van een maximumprijs, verboden
is te verkopen aan prijzen die hoger zijn
dan normale prijzen, richt zich tot de
economische operatoren en laat hen toe te
weten wanneer een prijs ongeoorloofd is
omdat hij een abnormale winst oplevert.
(Artt. 1, § 2, wet 22 januari 1945, en 1, 8
en 10 Besluitwet 14 mei 1946.)
1212
25 november 1997
7. - Ongeoorloofde prijs - Vaststelling door de rechter.
De vaststelling, door de rechter, van een
ongeoorloofde prijs vereist geen mathematische becijfering van de precieze kostenstructuur en winstmarge. (Art. 1 Besluitwet
14 mei 1946.).
1212
25 november 1997
8. - Ongeoorloofde prijs - Veroordeling - Hoger beroep - Beslissing - Bekendmaking.
De rechter in hoger beroep die het beroepen vonnis bevestigt, mits de wijziging
dat dit vonnis, zoals aangepast bij zijn
beslissing, bij uittreksel dient bekendgemaakt te worden, beveelt hierdoor zelf de
bekendmaking van zijn beslissing. (Impliciet.) (Art. 9, § 6, wet 22 januari 1945.)
1212
25 november 1997

KOOPHANDEL.KOOPMAN
1. - Wet van 29 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen - Sluiting van de
handelsvestiging - Strafzaken - Vordering van de bevoegde bestuurlijke overheid
- Aard van het verzoek.

De in art. 16 wet vim 29 juni 1975
betreffende de handelsvestigingen opgesomde instanties zijn gerechtigd om voor
de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, bij wege van vrijwillige tussenkomst te vragen dat ofwel de
intrekking of de opschorting van de toelating, ofwel de sluiting van de handelsvestiging zou worden bevolen; dit verzoek
dat van burgerlijke aard is, behoort niettemin tot de strafvordering, en is aan geen
vormvereisten onderworpen. (Art. 16 wet
29 juni 1975.)
24juni 1997
700
2. - Wet van 29 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen - Sluiting van de
handelsvestiging- Strafzaken- Bevoegde
bestuurlijke overheid- Vrijwillige tussenkomst- Vorm van het verzoek - Ontvankelijkheid.
De in art. 16 wet van 29 juni 1975
betreffende de handelsvestigingen opgesomde instanties zijn gerechtigd om voor
de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, bij wege van vrijwillige tussenkomst te vragen dat ofwel de
intrekking of de opschorting van de toelating, ofwel de sluiting van de handelsvestiging zou worden bevolen; dit verzoek
dat van burgerlijke aard is, behoort niettemin tot de strafvordering, en is aan geen
vormvereisten onderworpen. (Art. 16 wet
29 juni 1975.)
24juni 1997
700
3. - Wet van 29 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen- Misdrijf- Strafrechtelijk veroordeelde - Sluiting van de
handelsvestiging- Veroordeelde geen uitbater van de handelsvestiging.
Zelfs wanneer degene die de strafrechter met toepassing van art. 15, eerste lid,
wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen
heeft veroordeeld, niet de uitbater is van
de handelsvestiging en deze laatste niet
in het strafproces betrokken is, kan de
strafrechter de intrekking of opschorting
van de toelating ofwel de sluiting van de
handelsvestiging bevelen. (Artt. 15, eerste
lid, en 16 wet 29 juni 1975.)
24juni 1997
700
4. - Wet van 29 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen - Strafzaken Sluiting van de handelsvestiging - Aard
van de maatregel.
De door de strafrechter met toepassing
van art. 16 wet 29 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen bevolen intrekking
of opschorting van de toelating ofwel de
sluiting van de handelsvestiging is geen
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veroordeling tot straf, maar een maatregel van burgerlijke aard waarop art. 14.5
I.V.B.P.R. geen betrekking heeft. (Artt.
14.5 I.V.B.P.R. en 16 wet 29 juni 1975.)
24juni1997
700

5. - Koopman - Begrip.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van het arrest dat een persoon de hoedanigheid van koopman heeft, wanneer het
overweegt dat die persoon, althans als
bijberoep, werkt als restauranthouder, dat
hij voor die werkzaamheid in het handelsregister is ingeschreven en dat zijn zonen
die handelszaak slechts exploiteren onder
een arbeidsovereenkomst met hem. (Artt.
1 en 2 W.Kh.)
10 oktober 1997
953
6. - Handelspraktijken -Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad Andere verkopers - Professionele belangen - Aantasting van die belangen.
De beslissing van de rechter dat een
koopman geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft gesteld, is
niet naar recht verantwoord wanneer hij
heeft vastgesteld dat die koopman producten
te koop heeft gesteld waarop de vermeldingvoorkomt dat ze uitsluitend verkocht
worden door erkende distributeurs, welke
hoedanigheid die koopman niet heeft, en
beslist dat aangezien deze niet zelf de
litigieuze vermelding heeft aangebracht
op de producten en dus geen positieve
daad heeft verricht, "hem niet verweten
kan worden dat hij een oneerlijke daad
heeft verricht door het zonder meer te
koop stellen van de producten met de
gewraakte vermelding". (Art. 93 Handelspraktijkenwet.)
1001
17 oktober 1997

7. - Handelspraktijken
Bescherming van de consument - Met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad - Misleidende reclame.
De beslissing van de rechter dat een
verkoper de belangen van een of meer
consumenten heeft geschaad ofheeft kunnen schaden en derhalve een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad heeft
gesteld, is naar recht verantwoord wanneer de rechter, op grand van zijn overwegingen, erop wijst dat de reclame van die
verkoper misleidend was en strijdig met
de eerlijkheid die een professioneel moet
hebben jegens de consumenten. (Art. 94
Handelspraktijkenwet.)
17 oktober 1997
1003

KORTGEDING
1. -Hoger beroep- Verschijningstermijn.
Inzake vorderingen in kart geding is,
overeenkomstig artikel1040 van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn betreffende de
inleiding in kort geding van minstens
twee dagen, bepaald in artikel 1035 van
dit wetboek, van toepassing op de termijnen voor verschijning voor het hof van
beroep en voor het arbeidshof. (Artt. 1035
en 1040 Ger.W.)
31 januari 1997
139
2. - Bevoegdheid van de rechter Ogenschijnlijke rechten der partijen.
De rechter in kort geding mag de rechten van de partijen onderzoeken, op voorwaarden dat hij geen maatregelen beveelt
waardoor zij op een definitieve en onherroepelijke wijze worden aangetast; hij mag
nagaan of het bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen
van een maatregel tot bewaring van recht
te bevelen; hij kan weigeren de gevorderde maatregel te nemen indien de schijn
van recht van de eiser of de door hem
geleden schade bij het uitblijven van een
maatregel niet voldoende vaststaat. (Artt.
584 en 1039 Ger.W.)
31 januari 1997
140
3. - Bevoegdheid van de rechter- Onrechtmatige stoornis- Onaantastbare vaststelling - Beperkingen.
De rechter in kort geding, mits hij niet
onredelijk rechtsnormen betrekt of weigert te betrekken in zijn redenering, stelt
onaantastbaar vast of op grond van zijn
aanvankelijke beoordeling een ogenschijnlijk onrechtmatige stoornis bestaat die
een maatregel kan wettigen; de voorlopige
beoordeling van de appelrechter dat de
werknemers een volgens de maatschappelijke normen gekwalificeerd recht hebben
te staken, is niet onredelijk. (Art. 584
Ger.W.)
31 januari 1997
140

4. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Bevoegdheid Draagwijdte.
De wet laat aan de rechter in kort
geding een ruime feitelijke beoordelingsmacht om maatregelen te bevelen die de
belangen van de echtgenoten en van hun
kinderen kunnen vrijwaren. (Art. 1280,
eerste lid, Ger.W.)
31 januari 1997
147

-1325. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen- T. a. u. de goederenBoedelbeschrijuing- Tijdstip - Beuoegdheid.
De rechter in kort geding kan als bewarende
maatregel bevelen dat een boedelbeschrijving wordt gemaakt van eigen goederen
van de echtgenoten en van goederen die
aan een van de echtgenoten, zelfs voor het
instellen van de vordering tot echtscheiding, hebben toebehoord; deze bepaling
wordt niet geschonden wanneer de boedelbeschrijving bevolen wordt in het vooruitzicht van een latere correcte vereffening
en verdeling, zonder dat eraan de mogelijke wettelijke gevolgen gehecht worden.
(Artt. 117 5 en 1280 Ger. W.)
31 januari 1997
14 7
6. - Burgerlijke zaken - Ruimtelijke
ordening en stedebouw - Sancties - Stakingsbevel - Noodzaak - Opportuniteit
- Beoordeling door de rechter.
Wettig is de beslissing van de rechter
tot handhaving van een stakingsbevel op
de voldoende beoordeelde gronden dat hoewel de bouwwerken bijna voltooid waren
- ze vergunningsplichtig waren en er
zonder vergunning werd gebouwd. (Art.
68, vierde lid, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw, en 587, eerste lid, 2°, Ger.W.)
216
14 februari 1997
7. - Geding tot echtscheiding - Voorlopige maatregelen t.a.u. de minderjarige
kinderen - Aanwezigheid van het O.M.
Wanneer in kort geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet
ontvoogde minderjarige kinderen van ouders
die wegens echtscheiding in rechte staan,
wordt ingevolge art. 8 J eugdbeschermingswet de aanwezigheid van het O.M. tijdens
de de batten vereist, zowel in hoger beroep
als in eerste aanleg; de uitzondering van
de mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in
dat artikel bepaalde gevallen.
13juni 1997
644

KRANKZINNIGE
Cassatieberoep - Beslissing gewezen in
het kader van de wet van 26 juni 1990 Bescherming van de persoon van de geesteszieke - Vormen - Verzoekschrift
-Art. 1080 Ger. W. - Toepasselijkheid.
De wet van 26 juni 1990 betreffende de
persoon van de geesteszieke houdt geen
afwijkende bepaling van art. 1080 Ger.W.
in, zodat het verzoekschrift, waarbij een

voorziening in cassatie wordt ingesteld
met toepassing van artikel 31 van de
voormelde wet van 26 juni 1990, moet
ondertekend zijn door een advocaat bij het
Hof van Cassatie. (Art. 1080 Ger.W.; art.
31 wet 26 juni 1990.)
1300
8 december 1997

L
LEVENSONDERHOUD
1. - Echtscheidingsprocedure- Onderhoud en opvoeding van de kinderen Bijdrage van de ouders - Beschikking Afwijkende overeenkomst - Wettigheid.
Geen enkele wetsbepaling staat eraan
in de weg dat ouders over hun respectieve
bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding
van hun kinderen een overeenkomst sluiten die afwijkt van de wijze van bijdrage
die de voorzitter, rechtsprekend in kort
geding, tijdens het echtscheidingsgeding
heeft vastgelegd, voor zover die overeenkomst de rechtmatige belangen van de
kinderen niet aantast en voor de ouders of
voor een van hen geen vrijstelling inhoudt
van hun verplichting om bij te dragen in
het levensonderhoud, de opvoeding en de
passende opleiding van de kinderen. (Art.
203 B.W.)
16 januari 1997
77
2. - Echtscheiding door onderlinge toestemming- Overeenkomst- KinderenWijziging - Voorwaarden.
Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst
over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen de
ouders jegens elkaar en kan niet worden
gewijzigd, tenzij vaststaat dat een van de
ouders, gelet op zijn vermogen en die
bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert
om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding van het
kind dat hij onder zijn bewaring heeft; het
vonnis dat dit niet vaststelt, schendt artikel 1134 B.W. (Art. 1134 B.W.; artt. 1287
en 1288, 3°, Ger.W.)
389
21 maart 1997
3. - Echtscheidingsgeding
Uitkering tot levensonderhoud - Aard.
De onderhoudsbijdrage die tijdens een
echtscheidingsgeding aan een echtgenoot
wordt toegekend, is een uitvoeringswijze
van de plicht van hulpverlening tussen
echtgenoten; zij moet worden vastgesteld
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met inachtneming van de behoeften en de
inkomsten van elk der echtgenoten, inzonderheid van de kosten voor levensonderhoud en opvoeding die de echtgenoot maakt
voor de door hem erkende kinderen die
geboren zijn uit zijn relatie met een andere
vrouw. (Art. 213 B.W.; art. 1280 Ger.W.)
781
5 september 1997
4. - Echtscheidingsgeding - Uitkering tot levensonderhoud - Bedrag Criteria.
De onderhoudsbijdrage die tijdens een
echtscheidingsgeding aan een echtgenoot
wordt toegekend, is een uitvoeringswijze
van de plicht van hulpverlening tussen
echtgenoten; zij moet worden vastgesteld
met inachtneming van de behoeften en de
inkomsten van elk der echtgenoten, inzonderheid van de kosten voor levensonderhoud en opvoeding die de echtgenoot maakt
voor de door hem erkende kinderen die
geboren zijn uit zijn relatie met een andere
vrouw. (Art. 213 B.W.; art. 1280 Ger.W.)
5 september 1997
781
5. - Afstamming - Verplichting tot
onderhoud en opvoeding - Verplichting
onafhankelijk van enige vordering in rechte.
De verplichting tot onderhoud en opvoeding van de kinderen bestaat onafhankelijk van enige vordering in rechte tot uitvoering ervan. (Art. 303 B.W.)
5 september 1997
784
6. - Verplichting tot levensonderhoud
- Bloedverwanten in opgaande lijn Schuldeisers - Kinderen - Schuldenaars - Bedrag - Vaststelling - Criteria.
Het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud dat een kind verschuldigd is
aan een bloedverwant, wordt vastgesteld
rekening houdend met respectieve mogelijkheden van schuldenaar en schuldeiser;
bij de beoordeling van die onderscheiden
mogelijkheden worden inzonderheid de leeftijd, de inkomsten en de maatschappelijke
status van de betrokkenen in aanmerking
genomen. (Artt. 205 en 208 B.W.)
21 november 1997
1186

LOON
ALGEMEEN
BESCHERMING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Begrip - Openbaar
vervoer- Spoorwegen- Nationale Maat-

schappij der Belgische Spoorwegen- Sociale
abonnementen - Werkgeversbijdrage Aard.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden
aan de werkgevers is opgelegd, is bestemd
om de bijdrage van de Staat in de financiering van het door de N.M.B.S. wegens
de voorkeurtarieven geboekte deficit te
verminderen; zij strekt er niet toe aan de
werknemers een economisch voordeel te
verschaffen en zij vormt voor hen geen
vergoeding van beroepsuitgaven. (Art. 1
wet 27 juli 1962.)
468
21 april 1997
2.- Algemeen- Begrip- Openbaar
vervoer- Spoorwegen- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- Sociale
abonnementen - Werkgever - Bijdrage
- Aard - Onderwijs - Gesubsidieerde
inrichtingen - Weddetoelagen - Personeel.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden aan
de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de
weddetoelage die wordt betaald aan een
personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting. (Art. 1 wet 27 juli 1962;
artt. 25, 29 en 36 wet 29 mei 1959.)
468
21 april 1997

BESCHERMING
3. - Bescherming - Loonoverdracht
- Eenzijdige verbintenis- Bewijs- Akte
van overdracht - Aantal exemplaren.
Door de overdracht van loon, waarbij
een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering
waarborgt, bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten aanzien van de overnemer,
zodat deze overdracht geen wederkerige
overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk
bewijs van de aangegane verbintenissen
volstaat dat de overnemer een exemplaar
van de akte met handtekening van de
overdrager overlegt. (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12 april 1965; art.
1325 B.W.)
186
10 februari 1997

-1344. - Bescherming - Loonoverdracht
- Akte van overdracht- Aantal exemplaren - Nietigheid - Carbonpapier.
Het op straffe van nietigheid gestelde
vormvoorschrift, dat de akte van overdracht van loon opgemaakt moet worden
in zoveel exemplaren als er partijen zijn
met een onderscheiden belang, betreft niet
de bewijsregeling maar beoogt de bescherming van de overdrager, teneinde deze toe
te laten de draagwijdte van zijn verbintenis te kunnen nagaan, zodat een kopie
van de akte van overdracht, waarop de
handtekening van de overdrager met carbonpapier is aangebracht, een exemplaar
is in de zin van voormeld vormvoorschrift.
(Art. 27 Loonbeschermingswet.)
10 februari 1997
186

ALLERLEI
5. - Allerlei - Schorsing arbeidsovereenkomst - Arbeidsongeschiktheid Vergoeding - Carensdag- Sectoriele collectieve arbeidsovereenkomst - Carentievergoeding - Aard - Gevolg.
De carentievergoeding die de werkgever
krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn werknemer, bij
ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet
beschouwd worden als een aanvulling van
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag
van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een aanvulling van
een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zekerheid; op de carentievergoeding moeten sociale-zeker heidsbijdragen worden betaald. (Art. 52, § 1,
eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 49 Z.I.V.-wet van 9 aug. 1963;
art. 1 K.B. 31 dec. 1963; art. 2, eerste lid,
3°, Loonbeschermingswet; art. 14, § 2,
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969.)
24 maart 1997
393
6.- Allerlei-Belastingzaken-Inkomstenbelastingen - Personenbelasting Bedrijfsinkomsten- Bezoldigingen- Begrip - Voordelen - Beroepswerkzaamheid- Uitoefening- Loontrekkend muzikant - Auteursrecht - Inkomsten uit
auteursrecht.
De inkomsten uit een auteursrecht, die
volgens de niet bekritiseerde considerans
van de feitenrechter voordelen vertegenwoordigen die behaald zijn uit hoofde of
ter gelegenheid van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid van loontrekkend
muzikant in het orkest dat die belas-

tingplichtige heeft aangeworven, worden
belast als bezoldigingen van werknemers
op wie de wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten toepasselijk is. [Artt. 20, zo,
a, en 26, eerste en tweede lid, zo, W.I.B.
(1964); artt. 23, § 1, 4°, 30, 1°, en 31,
eerste en tweede lid, zo, W.I.B. (1992).]
15 september 1997
817

M
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
1. - Maatschappelijke dienstverlening
- Hospitalisatiekosten- Terugvordering
- Verjaringstermijn - Toepasselijke wet.
De verjaringstermijn van twee jaar die
geldt voor de rechtsvordering van een
verplegings- en verzorgingsinstelling, met
betrekking tot de door haar geleverde of
gefaktureerde geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende
kosten, is ook toepasselijk wat betreft
kosten van hospitalisatie die tevens kosten van maatschappelijke dienstverlening
zijn. (lmpliciet.) (Artt. 2277bis B.W. en 97,
eerste lid, 3, 98, eerste lid, en 102, eerste
lid, O.C.M.W.-wet.)
24 januari 1997
107
2. - Opdrachten- Algemene opdracht
- Maatschappelijk welzijn- Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied
te verlaten - Begrip.
Het bevel om het grondgebied te vedaten 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 beroep bij enige
overheid of rechterlijke instantie die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; het instellen van een vordering bij
de Raad van State tot schorsing van het
bevel om het grondgebied te verlaten,
heeft op zichzelf geen schorsende werking. [Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70
Vreemdelingenwet; art. 17 Wet Raad van
State; art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet.]
17 februari 1997
233
3. - Opdrachten- Algemene opdracht
- Maatschappelijk welzijn- Vreemdelingen- Dringende medische hulp- Begrip.
Onder dringende medische hulp in de
zin van art. 57, § 2, vijfde lid, O.C.M.W.wet, wordt verstaan de hulp die wordt
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verstrekt aan een vreemdeling die onmiddellijke verzorging behoeft ten gevolge
van een ongeval of ziekte, alsook het transport van die persoon en zijn opname in
een verzorgingsinstelling. (Artt. 57, § 2,
en 58 O.C.M.W.-wet; art. 1 wet 8 juli
1964.)
237
17 februari 1997
4. - Opdrachten- Algemene opdracht
- Maatschappelijke dienstverlening- Weigering - Administratieve beslissing Beroep - Rechtbanken - Draagwijdte Grens.
Eenieder kan bij de arbeidsrechtbank
in beroep gaan tegen een beslissing inzake
individuele dienstverlening te zijnen opzichte
genomen door de raad van het O.C.M.W.
of door een van de organen aan wie de
raad bevoegdheden heeft overgedragen;
niet ontvankelijk is het beroep dat gegrond
is op die bepaling en niet gericht is tegen
een daarin bedoelde beslissing. (Art. 71
O.C.M.W.-wet.)
21 april 1997
463

5. - Opdrachten- Algemene opdracht
- Maatschappelijke dienstverlening Vreemdelingen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het
grondgebied te verlaten - Begrip.
Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitiefin 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 beroep bij enige
overheid of rechterlijke instantie die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; de aanvraag van een buitengewone
verblijfsvergunning, de aanvraag om met
een vluchteling te worden gelijkgesteld en
een verzoek tot naturalisatie zijn geen
schorsende beroepen. [Artt. 7, 9, derde lid,
57, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 gecoord. wet 12 jan. 1973; art.
21 wet 28juni 1984; art. 57,§ 2, O.C.M.W.wet.]
466
21 april 1997
6. - Vordering in rechte - Raad voor
Maatschappelijk Welzijn - Beslissing Ogenblik van rechtsgeldig nemen van beslissing.
De beslissing om hoger beroep in te
stellen, moet genomen worden door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn zelf,
maar niets belet dat deze beslissing de
bekrachtiging kan inhouden van een hoger
beroep dat voorafgaandelijk werd inge-

steld. (Artt. 24, 28, § 1, vierde lid, en 155,
§ 2, O.C.M.W.-wet, en art. 1057 Ger.W.)
2juni 1997
606
7. - Burgerlijke rechtsvordering- Eigen
verhaalvordering - Bevoegdheid van het
strafgerecht - Voorwaarde.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan slechts zijn verhaalvordering tot terugbetaling van de kosten
van de maatschappelijke dienstverlening
voor de strafrechter instellen, wanneer de
verwonding of ziekte, die het noodzakelijk
heeft gemaakt, het gevolg is van een misdrijf dat bij het strafgerecht aanhangig is.
(Art. 3 V.T.Sv.; art. 98, § 2, eerste lid,
O.C.M.W.-wet 8 juli 1976.)
3juni 1997
608
8. - Artikel 98, § 2, organieke wet van
8 juli 1976- Verhaal op de onderhoudsplichtigen - Regels en voorwaarden K.B. van 9 mei 1984 in uitvoering van de
organieke wet van 8 juli 1976- Werking
in de tijd.
De verhaalsvorderingen, die v66r 3 juni
1984, datum van de inwerkingtredingvan
het koninklijk besluit van 9 mei 1984, bij
de rechtbanken zijn ingeleid, blijven onderworpen aan de bepalingen die ten tijde
van de inleiding van toepassing waren.
(Artt. 98, § 2, en 100bis wet 8 juli 1976;
art. 20 K.B. 9 mei 1984.)
9 oktober 1997
946

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
RECHTERLIJKE MACHT
SCHEIDING DER MACHTEN

UITVOERENDE MACHT
Uitvoerende Macht - Verordenende bevoegdheid- Aard- Pensioen Werknemers - Solidariteitsbijdrage.
De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de
wet van 30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen, v66r de wijziging ervan bij de
wet van 21 december 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere
regelen, worden afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die
bepaling geen volstrekte verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende
verordenende bevoegdheid. (Artt. 105 en
1. -

-136108 Gee. Gw. 1994; art. 68, vierde en
zevende lid, wet 30 maart 1994 )
1305
8 december 1997

RECHTERLIJKE MACHT
Rechterlijke Macht - Miskenning van een recht - Rechtsvordering tot
herstel van die miskenning - Bevoegdheid.
2. -

Een geschil over het herstel van een
miskenning van een recht behoort tot de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken; zulks is het geval voor een geschil
over de vergoeding van de schade die een
vennootschap beweert te hebben geleden
wegens de onregelmatige aanbesteding van
werken aan een andere inschrijver. (Artt.
92 en 93 Gw. 1831; artt. 144 en 145 Gw.
1994; artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 januari 1997
43

3. - Rechterlijke Macht - Miskenning van een recht - Rechtsvordering tot
herstel van die miskenning - Beoordeling
van de {out - Beoordeling van de schade
- Bevoegdheid - Miskenning van het
recht t.g. v. een bestuurshandeling- Individuele bestuurshandeling - Beroep voor
de Raad van State - Beroep tot nietigverklaring van de bestuurshandeling- Afwijzing van het beroep door de Raad van
State - Gevolg.
Noch de beoordeling van een fout noch
de beoordeling van de uit die fout ontstane schade ontsnappen aan de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht ingeval de
miskenning van het aangevoerde recht
zou kunnen te wijten zijn aan de handeling van een administratieve overheid,
zelfs indien het beroep tot nietigverklaring van de handeling door de Raad van
State is verworpen. (Artt. 92 en 93 Gw.
1831; artt. 144 en 145 Gw. 1994; artt. 1382
en 1383 B.W.; art. 14 Wet Raad van State.)
9 januari 1997
43
4. - Rechterlijke Macht - Grondwet
(1994), art. 159 - Wettigheid - Toetsing
- Ziekte- en invaliditeitsverzekering Ziektekostenverzekering - Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers Kinesitherapeuten- Verpleegkundigen Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve saneties - Administratieve geldboeten - Wet
- Overeenstemming.
De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot
vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de admini-

stratieve geldboeten in geval van inbreuk
op deze voorschriften voeren, volgens de
regels die zij bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding
van de bepalingen van dat koninklijk
besluit werd vastgesteld; beide verordenende bepalingen zijn conform de artt.
37ter en 101 Z.I.V.-wet en kunnen derhalve door de hoven en rechtbanken
worden toegepast. [Art. 159 Gw. (1994);
artt. 37ter en 101 Z.I.V.-wet; artt. 1, 3°, §
4, 4, § 2, en 6 wet 27 maart 1986; art. 10,
1 o, wet 15 dec. 1986; artt. 6 en 7 K.B. 4
juni 1987.]
364
17 maart 1997
5. - Rechterlijke Macht - Grondwet

1994 (art. 100 tot einde)- Artikel159Wettigheid- Toetsing- Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast - Recht en verplichtingen.
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met
de wet overeenstemmen. (Art. 159 Gw.)
20juni 1997
685
6. - Rechterlijke Macht - Grondwet
(1994) - Artikel 159 Gw. (1994) - Wettigheid - Toetsing - Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast - Recht en verplichting.
Ieder met eigenlijke rechtspraak belast
orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie gegrond zijn, met
de wet overeenstemmen. (Art. 159 Gw.
1994.)
812
12 september 1997

7. - Rechterlijke Macht - Gemeente
- Gemeentebelastingen - Grondwet Overeenstemming - Toetsing - Scheiding der machten.
De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10 en 172 Gw.
(1994) maakt geen inbreuk op de bevoegdheden van de gemeente. (Artt. 10, 159 en
172 Gw. [1994]; algemeen rechtsbeginsel
van de scheiding der machten.)
19 december 1997
1410

SCHEIDING DER MACHTEN
8. - Scheiding der machten- Gemeente
- Gemeentebelastingen - Grondwet Overeenstemming - Toetsing - Rechterlijke macht.

-
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De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10 en 172 Gw.
(1994) maakt geen inbreuk op de bevoegdheden van de gemeente. (Artt. 10, 159 en
172 Gw. [1994]; algemeen rechtsbeginsel
van de scheiding der machten.)
19 december 1997
1410

MACHTSOVERSCHRIJDING
Aangifte- Vordering tot vernietigingOntvankelijkheid - Voorwaarden.
Niet ontvankelijk is de vordering tot
vernietiging, wegens machtsoverschrijding,
van een beslissing van het openbaar ministerie waarbij de mededeling van een dossier geweigerd wordt, wanneer de voon1oemde
vordering niet is ingesteld door de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie. (Art.
1088 Ger.W.)
26 maart 1997
404

MERKEN
BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUXMERKENWET

BENELUX-OVEREENKOMST.
BENELUX-MERKENWET
1. - Benelux-Overeenkomst. BeneluxMerkenwet - Benelux Merkenwet - Artikel14, A- Vernietiging van het depot van
een merk - Vereisten - Geen onderscheidend kenmerk.
De rechter kan het depot van een merk
vernietigen op de enige grond dat het geen
voldoende onderscheidend kenmerk vertoont. (Art. 14, A, 1°, a, BeneluxMerkenwet.)
29 mei 1997
588
2. - Benelux-Overeenkomst. BeneluxMerkenwet - Onderscheidend vermogen
- Begrip.
Het onderscheidend vermogen van een
merk is geen constante grootheid, maar
een veranderlijke, die in twee opzichten
van belang is; er moet worden bepaald,
enerzijds, ofhet teken zich ertoe leent het
in aanmerking komende publiek in staat
te stellen de waar als afkomstig uit een
bepaalde ondememing te herkennen, anderzijds in welke mate op het relevante tijdstip het teken die functie daadwerkelijk
bij het publiek vervult. (Artt. 1 en 13.A.l.b
Benelux-Merkenwet.)
1101
7 november 1997

3. - Benelux-Overeenkomst. BeneluxMerkenwet - Gebruik van een merk Mogelijkheid van schade - Begrip.
De merkhouder kan zich verzetten tegen
elk gebruik, dat zonder geldige reden in
het economisch verkeer van het merk of
van een overeenstemmend teken wordt
gemaakt, in zodanige omstandigheden dat
aan de merkhouder schade kan worden
toegebracht, zelfs als de schade zich niet
heeft voorgedaan. (Art. 13,A, 2°, BeneluxMerkenwet v66r de inwerkingtreding van
het Protocol van 2 dec. 1992.)
28 november 1997
1243

MILIEURECHT
1. - Bescherming van de oppervlaktewateren- Waterverontreiniging- Begrip.
Verontreiniging van oppervlaktewateren is de, zelfs zijdelings, door een
menselijke activiteit veroorzaakte inbreng
van stoffen, die tot een verlies aan bruikbaarheid van water of tot milieubederf
kan leiden. (Art. 1, vierde lid, Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1202
2. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod- Onrechtstreeks- Zijdelingse inbreng
- Natuurlijk verschijnsel - Begrip.
Terzake het verbod vaste stoffen ofvloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel
in de oppervlaktewateren kunnen terechtkomen, wordt met "natuurlijk verschijnsel" de natuurlijke oorzaak bedoeld waardoor
deze stoffen, zonder menselijke tussenkomst, in die wateren kunnen terechtkomen, zoals door de noodzakelijke vermenging, na de deponering in een gracht, met
het water van deze gracht en afvoer ervan
naar het oppervlaktewater. (Art. 2, tweede
lid, Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1202
3. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod- Onrechtstreeks - Zijdelingse inbreng
- Misdrijf- Vereisten.
Het misdrijf van onrechtstreekse verontreiniging van beschermde oppervlaktewateren bestaat zodra, na het deponeren,
op welke plaats ook, van de stoffen, zij
langs natuurlijke weg in deze wateren
terechtkomen met gevaar voor verlies aan
bruikbaarheid van het water ofvoor milieubederf; noch aanwezigheid van de gedeponeerde stoffen in het beschermde water,

-
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noch een aantoonbare schade is vereist.
(Artt. 2, tweede lid, en 41, § 1, Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1202
4. - Bescherming van de oppervlaktewateren- Waterverontreiniging- Opsporing - Vaststelling - Bevoegde personen
- Bewijs - Vorm.
De door een bij zondere wet geregelde
technische controle op de lazing van afvalwater door hiertoe aangestelde bijzondere
ambtenaren doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid tot opsporing en vaststelling
van de overtredingen op deze wet, door
officieren van gerechtelijke politie, met
regelmatige verkrijging van alle bewijsmiddelen, het nemen van watermonsters
niet uitgesloten; geen wettelijke bepaling
legt een bepaald bewijsmiddel ofbijzonder
vormvoorschrift op. (Art. 36 Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1202
5. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Ratio
legis - Verboden lazing - Verboden stoffen - Vereisten.
Het verbod onder meer verontreinigde
of verontreinigende vloeistoffen in beschermde oppervlaktewateren te lozen, vereist geen waarneembare verslechtering
van de toestand van deze wateren als
voorwaarde van strafbaarstelling; de wet
beoogt slechts de lazing van zuiver water
niet te verbieden; met "vloeistoffen met
schadelijke stoffen of zelfstandigheden"
wordt bedoeld deze stoffen die verontreiniging veroorzaken - d.i. de door menselijke activiteit veroorzaakte inbreng van
zelfs op zich onschadelijke stoffen, die tot
een verlies aan bruikbaarheid van het
water of tot milieubederfkan leiden. (Artt.
1, vierde lid, 2 en 41, § 1, 1 o, Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1209
6. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Wateren - Begrip.
De Oppervlaktewaterenwet onderscheidt het te beschermen water niet naar
kwaliteit of bestemming.
1209
25 november 1997
7. - Bescherming van de oppervlaktewateren- Waterverontreiniging- Rechtstreekse inbreng - Verboden lazing Misdrijf- Vereisten.
Het misdrijfverboden lazing van stoffen
in de beschermde oppervlaktewateren bestaat
zodra de verboden handeling met het hieraan verbonden gevaar voor verlies aan
bruikbaarheid van het water ofvoor milieu-

bederf wordt gesteld. (Artt. 2, eerste lid,
en 41, § 1, 1 o, Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1209

MINDERVALIDEN
1. - Tegemoetkomingen- Inkomensvervangende tegemoetkoming - Recht Herziening - Ambtshalve herziening Voorwaarden - Begrip - Begunstigde Wijziging - Wijziging van de wet - Tegemoetkoming - Afschaffing - Vermindering.
De wijzigingvan art. 13 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, bij art. 50, wet 30
dec. 1992, die op 1 juli 1993 in werking is
getreden, kan de afschaffing of vermindering van de tegemoetkoming aan de mindervalide tot gevolg hebben, inzonderheid
door voor de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming het door laatstgenoemde genoten pensioen in aanmerking
te nemen; die wijziging verantwoordt bijgevolg een ambtshalve herziening van het
recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming. (Art. 13, § 1, eerste lid, 1o,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen;
artt. 50, 1o, en 53, wet 30 dec. 1992; art. 1
K.B. 14 april 1993; art. 21, eerste lid, 1°,
K.B. 6 juli 1987.)
292
3 maart 1997
Openbare
2. - Tegemoetkomingen
orde.
De wetgeving en reglementen inzake de
tegemoetkomingen aail mindervaliden raken
de openbare orde en de rechter is verplicht de door art. 50 van de wet van 30
dec. 1992 in art. 13 van Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs als de Belgische
Staat, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, geen melding heeft gemaakt
van een nieuwe wetgeving. (Art. 13, § 1,
eerste lid, 1 o, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 50, 1°, en 53 wet 30 dec.
1992; art. 1 K.B. 14 april 1993; art. 21,
eerste lid, 1°, K.B. 6 juli 1987.)
292
3 maart 1997
3. - Tegemoetkomingen - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd - Draagwijdte -Recht Herziening - Draagwijdte.
In de regel is een nieuwe wet niet enkel
van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk
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-- 139 -doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; art. 10, vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, dat bepaalt dat de Koning de regels vaststelt
volgens welke de beslissingen na aanvraag of van ambtswege kunnen worden
herzien, wijkt niet afvan die regel. (Art. 2
B.W.; art. 10, vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
294
3 maart 1997
4. - Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Recht Herziening - Ambtshalve herziening Voorwaarden - Begrip - Begunstigde Wijziging- Wijziging van de wet- Tegemoetkoming - Afschaffing - Vermindering.
De wij ziging van art. 13 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, bij art. 50 wet 30
dec. 1992, die op 1 juli 1993 in werking is
getreden, kan de afschaffing of vermindering van de tegemoetkoming aan de mindervalide tot gevolg hebben, inzonderheid
door voor de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming het door laatstgenoemde genoten pensioen in aanmerking
te nemen. (Art. 13, § 1, eerste lid, 1°,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt.
50, 1°, en 53 wet 30 dec. 1992; art. 1 K.B.
14 april1993; art. 21, eerste lid, P, K.B. 6
juli 1987.)
294
3 maart 1997
5. - Tegemoetkomingen - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in de tijd - Onmiddellijke werking
- Administratieve beslissing - Toestand
waarop twee wetgevingen van toepassing
zijn - Gevolg.
Het feit dat een administratieve beslissing moet worden genomen na de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke of verordenende bepalingen, zoals die inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten, heeft
in de regel tot gevolg dat die beslissing
toepassing moet maken van de nieuwe
wettelijke ofverordenende bepalingen voor
de periode die volgt op de inwerkingtreding van die nieuwe bepalingen en op de
opheffing van de oude. (Art. 2 B.W.; art.
13, § 1, eerste lid, 1o, Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen; artt. 50, 1°, en 53 wet
30 dec. 1992; art. 1 K.B. 14 april 1993.)
294
3 maart 1997
6. - Integratietegemoetkoming - Ministeriele beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Beperking.
Het arbeidsgerecht dat kennis neemt
van het beroep tegen de beslissing van de
minister ten aanzien van rechten die ontstaan uit de Mindervalidenwet Tegemoet-

komingen kan aileen oordelen of de minister
overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming
heeft beslist en kan derhalve geen kennis
nemen van aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die aan het
bestuur niet zijn voorgelegd. (Art. 19 Mindervalidenwet Tegemoetkomingen; art. 582,
1°, Ger.W.)
24 maart 1997
391
7. - Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep.
De arbeidsgerechten die kennisnemen
van een beroep tegen een beslissing van
de minister inzake tegemoetkomingen voor
mindervaliden, zijn aileen bevoegd om na
te gaan of de ministeriele beslissing beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke
vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de datum van die beslissing,
de rechten bepalen die voortvloeien uit de
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de
gegevens waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had moeten granden. (Art. 582, 1°, Ger.W.; art. 8, § 1,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
462
21 april1997
8. - Inkomensvervangende tegemoetkoming- Uitkering op grond van beperking
van het verdienvermogen - Samenloop.
N aar recht verantwoord is de beslissing
dat bij het bepalen van de in het gemene
recht aan de benadeelde toekomende schadevergoeding we gens inkomstenverlies geen
rekening mag worden gehouden met de
inkomensvervangende tegemoetkoming.
(Artt. 1382 en 1383 B.W., 2, § 1, Mindervalidenwet Tegemoetkomingen.)
22 april 1997
4 74
9. - Tegemoetkomingen - Inkomensen integratievergoedingen - Ministeriele
beslissing - Beroep - Arbeidsrechtbank
- Bevoegdheid- Aanstelling deskundige
- Verslag - Medische toestand - Verslechteren- Vaststelling- V66r ingangsdatum ministeriele beslissing - Gevolg.
Het arbeidsgerecht dat kennis neemt
van het beroep tegen een beslissing van de
minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, kan aileen oordelen of de beslissing overeenkomstig de
wettelijke voorschriften over het recht op
tegemoetkoming werd genomen met inachtneming van de gegevens die, op de datum
van die beslissing, de rechten bepalen die
voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen en op grond waarvan de

~~-~
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beslissing werd genomen of moest genamen worden; het arbeidsgerecht kan geen
kennis nemen van aanspraken die buiten
de ministeriele beslissing vallen of die het
bestuur niet zijn voorgelegd. (Art. 582, 1 o,
Ger.W.; artt. 8 en 19 Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen; art. 16 K.B. 6 juli
1987.)
17 november 1997
1149
10. - Tegemoetlwmingen - Hulp aan
bejaarden- Ministeriele beslissing- Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid
- Aanstelling deskundige - Verslag M edische toe stand - Periode tussen aanvraag en beslissing minister - Betwiste
aanspraak en gegevens gekend v66r uitspraak bestuur - Gevolg.
Ret arbeidsgerecht dat kennis neemt
van het beroep tegen een beslissing van de
minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, kan alleen oordelen of de beslissing overeenkomstig de
wettelijke voorschriften over het recht op
tegemoetkoming werd genom en met inachtneming van de gegevens die, op de datum
van die beslissing, de rechten bepalen die
voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen en op grond waarvan de
beslissing werd genomen of moest genamen worden; het arbeidsgerecht kan kennis nemen van aanspraken die aan het
bestuur zijn voorgelegd en waarop de minister zijn uitspraak had moeten gronden,
maar de rechter kan geen acht slaan op
gegevens waarover de minister niet heeft
kunnen beslissen. (Art. 582, 1°, Ger.W.;
artt. 8 en 19 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 26 tot 28 en 33 K.B. 5
maart 1990.)
17 november 1997
1155
11. - Tegemoetkomingen- Rechtbanken - Bevoegdheid -Minister - Beslissing - Beroep - Vordering in rechte.
Inzake tegemoetkomingen voor mindervaliden, neemt het arbeidsgerecht kennis,
binnen de perken van de aanhangig gemaakte
vordering, van gegevens waarop de minister heeft beslist of had moeten beslissen.
(Art. 582, 1°, Ger.W.; art. 19 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
22 december 1997
1428

toe te kennen die zij in die andere rechtstakken hebben en vermag uit de concrete
omstandigheden eigen aan de zaak af te
leiden dat, hoewel de goederen door het
slachtoffer werden overhandigd met het
oog op inpandgeving aan een derde, met
de beklaagde niettemin overeengekomen
was dat deze overhandiging geschiedde
onder de verplichting ze terug te geven.
Gelet op deze plicht tot teruggave kon het
arrest derhalve wettig het misdrijf van
misbruik van vertrouwen vaststellen. (Artt.
16 V.T.Sv. en 491 Sw.)
25 februari 1997
27 4

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MA'l'ERIEEL EN MOREEL BES'l'ANDDEEL. EENHEID VAN
OPZE'l'
SOOR'l'EN

Algemeen
Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf
'IDEREKENBAARHEID

Natuurlijke personen
Rechtspersonen
RECH'l'VAARDIGING EN VERSCHONING

Rechtvaardiging
Verschoning
DEELNEMING

ALGEMEEN. BEGRIP.
MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
1. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Douane en accijnzenwet- Materiele overtreding van een wetsvoorschrift - Bedoeling van de overtreder.

MISBRUIK VAN VERTROUWEN

De wetten inzake douane en accijnzen
straffen in de regel de enkele overtreding
van de douane- of accijnsvoorschriften en
houden geen rekening met de bedoeling
van de overtreder, onverminderd overmacht of onoverkomelijke dwaling. (Artt.
220 e.v. Douane en Accijnzenwet.)
11 februari 1997
201

Bestanddelen - Precaire overdracht Inpandgeving.
De strafrechter is er - ook op civielrechtelijk gebied - niet toe gehouden aan
de begrippen, die hij aan andere rechtstakken ontleent, de specifieke betekenis

2. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Begrip - Collectieve arbeidsovereenkomst
- Overgang van onderneming - Verkrijger- Verplichtingen- Niet-uitvoeringArbeidsovereenkomst-Einde- Opzeggingsvergoeding - Niet-betaling.
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Op zichzelf heeft de overname van de
verplichting tot betaling van de opzeggingsvergoeding, krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni
1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de
werknemers bij wijziging van werkgever
ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers
die overgenomen worden bij overname
van activa na faillissement of gerechtelijk
akkoord door boedelafstand, verbindend
verklaard bij K.B. 25 juli 1985, niet tot
gevolg dat de niet-uitvoering van die verplichting een overtreding van de C.A.O.
vormt. (Artt. 7 en 8 C.A.O. nr. 32bis van 7
juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.)
230
17 februari 1997
3. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Misbruik van vertrouwen- Precaire overdracht - Inpandgeving.
De strafrechter is er - ook op civielrechtelijk gebied- niet toe gehouden aan
de begrippen, die hij aan andere rechtstakken ontleent, de specifieke betekenis
toe te kennen die zij in die andere rechtstakken hebben en vermag uit de concrete
omstandigheden eigen aan de zaak af te
leiden dat, hoewel de goederen door het
slachtoffer werden overhandigd met het
oog op inpandgeving aan een derde, met
de beklaagde niettemin overeengekomen
was dat deze overhandiging geschiedde
onder de verplichting ze terug te geven.
Gelet op deze plicht tot teruggave kon het
arrest derhalve wettig het misdrijf van
misbruik van vertrouwen vaststellen. (Artt.
16 V.T.Sv. en 491 Sw.)
25 februari 1997
27 4
4. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Straftoemeting- Motivering- Criminele
ingesteldheid - Draagwijdte.
Zo een arrest de straftoemeting motiveert door de verwijzing naar de criminele
ingesteldheid van de beklaagde erin bestaande dat deze het niet nauw neemt
met de eerlijkheid, nu hij bij de geringste
gelegenheid opnieuw hervalt in vermogensdelicten, stellen de appEdrechters met de
bekritiseerde considerans het bestaan van
dezelfde, tot een strafbare gedraging herleidende opzet, dit is het doel dat de dader
nastreeft, niet vast. (Art. 65 Sw.)
4 maart 1997
297
5. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet -

Algemeen - Strafbaarheid - Meerdere
beklaagden - Vrijspraak - Hoger beroep
van het openbaar ministerie beperkt tot
een vrijspraak - Gevolg.
De omstandigheid dat de procureur des
Konings tegen ~en vrijspraak van een
beklaagde hoger beroep instelt en niet
tegen de vrijspraak van een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde
toestand zou bevinden, neemt de strafbaarheid van het door eerstvermelde beklaagde
gepleegde misdrijf niet weg, noch heeft ze
het verval van de strafvordering tot gevolg.
4 maart 1997
303
6. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Moreel bestanddeel - Douane en accijnzen.
Ook al is de gewone schending van de
reglementen inzake douane en accijnzen
strafbaar, behalve in geval van overmacht
of onoverkomelijke dwaling, toch moet dat
misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel
bestanddeel bevatten, namelijk de wetenschap dat dit misdrijf wordt gepleegd.
(Art. 220 Douane en Accijnzenwet.)
1180
19 november 1997
7. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Algemeen - Omschrijving - Strafbepaling - Legaliteit - Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met
andere bepalingen gelezen, op voldoende
preciese wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de
strafbepaling toepasselijk is - waarbij
rekening mag worden gehouden met de
bijzondere hoedanigheid of functie van
deze personen - mogelijk is om op grond
ervan de feiten en nalatigheden te kennen
die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de
rechter. (Artt. 7 E.V.R.M., 15 I.V.B.P.R.,
12, tweede lid, Gw. 1994, 2 Sw. en 1
V.T.Sv.)
25 november 1997
1212
8. - Algemeen. Begrip. Materieel en
rnoreel bestanddeel. Eenheid van opzet Ontvoering van een kind - Bezoekrecht Rechterlijke beslissing - Niet vertonen
van een kind- Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling.
De tekortkoming van de ouder, aan wie
de bewaring van het gemeenschappelijk
kind bij rechterlijke beslissing is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te
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schikken naar het bezoekrecht van de
andere ouder, kan, in bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te
stellen, als onttrekking in de zin van
artikel 369bis Strafwetboek worden beschouwd. (Art. 369bis Strafwetboek.)
1272
2 december 1997
9. - Algemeen. Begrip. Materieel en
moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Vervolging wegens een aan een veroordeling voorafgaand misdrijf- Eenheid van
opzet - Samenloop van misdrijven Wijziging van de wet - Gevolgen.
Wanneer een beklaagde vervolgd wordt
wegens misdrijven die gepleegd zijn v66r
een vroegere veroordeling en v66r de wijziging van art. 65 Sw. door art. 45 wet van
11 juli 1994, moet de rechter, als hij oordeelt dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe
vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn
in hetzelfde opzet als de misdrijven die tot
de vorige veroordeling hebben geleid, de
nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk verklaren. (Artt. 2 en 65 Sw.)
2 december 1997
1276

SOORTEN
ALGEMEEN

10. - Soorten- Algemeen- Verzachtende omstandigheden - Bepalen van de
aard van het misdrijf
Correctionalisering door de raadkamer,
met aannemingvan verzachtende omstandigheden, heeft tot gevolg dat feiten die
misdaden hebben opgeleverd, wettig verondersteld worden wanbedrijven te zijn
geweest vanaf de dag waarop zij zijn begaan.
(Art. 1 Wet Verzachtende Omstandigheden.)
581
28 mei 1997
AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF

11. - Soorten - Aflopend. Voortgezet.
Voortdurend misdrijf- Aflopend misdrijf
- Oplichting - Listige kunstgrepen Voltrekking van het misdrijf
Kunstgrepen die zijn aangewend na de
afgifte van de door het misdrijf beoogde
geld en of waarden, kunnen in samenhang
met andere een bestanddeel vormen van
de oplichting, wanneer zij tot doel en tot
gevolg hebben gehad dat het slachto:ffer
misleid werd omtrent de eerlijkheid van
de verrichte handelingen, en het misdrijf
aldus voltrokken werd. (Art. 496 Sw.)
15 april 1997
445

TOEREKENBAARHEID
NATUURLIJKE PERSONEN

12. - Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Algemeen reglement op
de technische eisen - Openbare weg Bezigen van voertuig - Strafrechtelijk
verantwoordelijke persoon.
Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het
bezigen op de openbare weg van een voertuig dat niet voldoet aan de bepalingen
van het reglement, is zowel de bestuurder
als diegene die het voertuig economisch
gebruikt. (Art. 26, § 1, K.B. 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen.)
241
18 februari 1997
RECHTSPERSONEN

13. - Toerekenbaarheid - Rechtspersonen- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, rust de strafrechtelijke verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen, organen of aangestelde, door wier
toedoen de rechtspersoon heeft gehandeld.
243
18 februari 1997

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
RECHTVAARDIGING

14. - Rechtvaardiging en verschoning
- Rechtvaardiging - Rechtvaardigingsgrond - Niet-dragen van de veiligheidsgordel - Gevolgen.
Aangezien het niet-dragen van de veiligheidsgordel geen rechtvaardigingsgrond vormt, moet de beklaagde, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij of de
vrijwillig tussengekomen verzekeraar van
de beklaagde, die een dergelijke omstandigheid aanvoeren, het bestaan van die
fout en het oorzakelijk verband tussen die
fout en de schade bewijzen.
1280
3 december 1997
VERSCHONING

15. - Rechtvaardiging en verschoning
- Verse honing - Rechtvaardigingsgrond
- Overmacht of onoverkomelijke dwaling
- Misdrijf inzake douane en accijnzen.
De wetten inzake douane en accijnzen
stra:ffen in de regel de enkele overtreding
van de douane- of accijnsvoorschriften en
houden geen rekening met de bedoeling
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van de overtreder, onverminderd overmacht of onoverkomelijke dwaling. (Artt.
220 e.v. Douane en Accijnzenwet.)
11 februari 1997
201

DEELNEMING
16. - Deelneming- Vereisten- Geen
conclusie - Omschrijving.
Bij ontstentenis van conclusie, wordt de
strafbare deelneming van een beklaagde
aan de hem ten laste gelegde feiten door
de rechter regelmatig met redenen omkleedt
en naar recht verantwoordt door de strafbare deelneming bewezen te verklaren in
de termen van art. 66, tweede en derde
lid, Sw. (Art. 66 Sw.)
33
7 januari 1997
17. - Deelneming- VoorwaardenWetsbepalingen - Vermelding.
De rechter verantwoordt de veroordeling van een beklaagde als deelnemer aan
een misdaad of een wanbedrijf naar recht
door de omschrijving van de deelneming
- die de bestanddelen van het misdrijf
noch de straf betreft- in de bewoordingen van de wet, zonder dat hij hierbij van
de toepasselijke wetsbepalingen melding
dient te maken. (Artt. 66 Sw. en 163 en
195, eerste lid, Sv.)
65
14 januari 1997

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
(BEHOUD VAN)
Bescherming van een landschap- Schadevergoeding - Voorwaarden.
De eigenaar of huurder van een landschap kan slechts schadevergoeding krijgen ten gevolge van de bescherming van
dat landschap wanneer zijn schade niet
door die bescherming is veroorzaakt, maar
wel door het feit dat hij geen bouwvergunning gevraagd of gekregen had, die, reeds
v66r de bescherming, nodig was om het
landschap als graverij te exploiteren. (Art.
7 wet 7 aug. 1931 op het behoud van de
monumenten en landschappen.)
6 maart 1997
320

N
NATIONALITEIT
Dubbele nationaliteit - Keuze door de
rechter - Criteria.
Wanneer iemand de Belgische nationaliteit en een buitenlandse nationaliteit
heeft, doet het Verdrag van Den Haag van

12 april1930, nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit, de mogelijkheid voor de rechter om
die persoon als Belgische onderdaan te
beschouwen, van geen enkele voorwaarde
afhangen.
14 november 1997
1131

NIEUWE VORDERING
Burgerlijke zaken - Vordering - Uitbreiding - Grondslag - Dagvaarding Aangevoerd feit - Begrip - Onderwijs Voltijdse opdracht.
De vordering die voor de arbeidsrechtbank aanhangig is en die door een leerkracht van het vrij gesubsidieerd onderwijs
is ingesteld tegen zijn werkgever, kan
worden uitgebreid indien de nieuwe, op
tegenspraak genomen conclusie van eiser
berust op een in de dagvaarding aangevoerd feit, te dezen, het bestaan van een
voltijdse onderwijsopdracht. (Art. 807
Ger.W.)

13 oktober 1997

962

0
OMKOPING VAN AMBTENAREN
1. - Pas sieve omkoping - Artikel 247
Sw. - Bestanddelen - Bevoegdheid van
de ambtenaar.
Omkoping van ambtenaren vereist dat
de in art. 24 7 Sw. vermelde handeling van
zijn ambt of van zijn bediening tot de
handelingen van het ambt van de ambtenaar behoort, ook al heeft hij geen beslissingsbevoegdheid of al is deze bevoegdheid een
collegiale. (Art. 24 7 Sw.)
9 december 1997
1307
2. - Passieve omkoping - Artikel 246
Sw. - Bestanddelen- Voorafgaande overeenkomst.
Het misdrijf van passieve omkoping,
bepaald in art. 246, tweede lid, Sw., vereist dat tussen de omkoper en de omgekochte een overeenkomst wordt gesloten
voordat de desbetreffende handeling van
het ambt wordt verricht ofvoordat van die
handeling wordt afgezien. (Art. 246, tweede
lid, Sw.)
1307
9 december 1997
3. - Passieve omkoping - Verbeurdverklaring- Voorwerp of waarde - Vaststelling.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing inzake omkoping waarbij de verbeurdverklaringwordt uitgesproken van de door
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de omkoper gegeven zaken of van hun
waarde zonder precisering van het door de
omkoper gegevene of van de waarde daarvan. (Art. 253 Sw.)
9 december 1997
1307

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER
1. - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Beoordeling door de
rechter - Oorzakelijk verband - Wettigheid- 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 afieidt; het Hoftoetst
evenwel of de rechter die beslissing wettig
heeft kunnen gronden op zijn vaststellingen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
25 maart 1997
399
2. - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Oorzaak - Verkeersongeval Onregelmatig geparkeerd voertuig - Stilstaan geoorloofd op de plaats waar het
voertuig onregelmatig geparkeerd standOorzakelijk verband - Beoordeling door
de rechter - Grenzen.
De rechter verantwoordt naar recht zijn
beslissing dater geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de verkeersovertreding van
een bestuurder die zijn voertuig onregelmatig geparkeerd had op een plaats waar
stilstaan geoorloofd was en een verkeersongeval, als hij vaststelt dat de schade,
zoals zij is ontstaan, zich op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan indien de aanwezigheid van het voertuig regelmatig zou
zijn geweest; de rechter beslist aldus, zonder de omstandigheden van het ongeval te
wijzigen, dat de aanwezigheid van dat
voertuig die, op zich, geen fout oplevert, in
geen noodzakelijk oorzakelijk verband stond
met het ongeval en de daardoor veroorzaakte schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
25 maart 1997
399
3. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte
- Belastingplichtige- Inlichting- Draagwijdte - Gevolg.
Wanneer het bestuur art. 251 W.I.B.
(1964) toepast, moet het alleen de redenen
vermelden die, naar zijn mening, de wijziging van het aangegeven inkomstencijfer wettigen; in dat stadium wil de
administratieve procedure de belastingplichtige enkel inlichten over de wijziging
die het bestuur wil aanbrengen in de
aangifte, zodat hij die wijziging kan aan-

nemen ofbetwisten; de feitenrechter beoordeelt zulks in feite en derhalve op onaantastbare wijze. [Art. 251 W.I.B. (1964];
art. 346 W.I.B. (1992).]
410
27 maart 1997
4. - Beslagrechter- Bewarend beslag
onder derden - Verklaring van derdebeslagene- Toepassing sanctie- Onaantastbare beoordeling.
De beslagrechter oordeelt in feite, en
derhalve op onaantastbare wijze, of de
sanctie bepaald in art. 1456 GerW. dient
te worden toegepast.
435
11 april 1997
5. - Verplichting tot inenting- Noodzakelijke maatregel tot bescherming van
de gezondheid in de zin van artikel 8.2
E. VR.M. - Feitenrechter- Beoordelingsbevoegdheid.
De rechter beoordeelt in feite of de bij
het K.B. 26 okt. 1966 opgelegde verplichting tot inenting tegen poliomyelitis een
noodzakelijke maatregel tot bescherming
van de gezondheid in de zin van art. 8.2
E.V.R.M. is; het middel dat kritiek uitoefent op die beoordeling is niet ontvankelijk. (Art. 8.2 E.V.R.M.)
1 oktober 1997
876

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
VERKIEZINGEN

BESCHERMDE WERKNEMERS
Beschermde werknemers - Rechterlijke beslissing- Gerechtsbrief- Kennisgeving - Datum - Toezending.
De kennisgeving van een vonnis of arrest
geschiedt op de datum van toezending van
die rechterlijke beslissing en niet op de
datum van de ontvangst ervan; die regel
is toepasselijk op de kennisgevingen van
vonnissen en arresten bepaald bij de wet
van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden
en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. (Artt. 2 en 32, 2°, Ger.W.;
artt. 10 en 11 wet 19 maart 1991.)
359
17 maart 1997
2. - Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling- Dringende reden
1.. -
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-Einduonnis- Hoger beroep- Verzoehschrift - Middel - Ontvanhelijhheid Formulering - Tijdstip.
Het arrest dat steunt op een middel van
hoger beroep dat niet in het verzoekschrift van hoger beroep is geformuleerd,
schendt art. 11, § 1, tweede lid, wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de
beschermde werlrnemers. (Art. 11, § 1,
tweede lid, wet 19 maart 1991.)
24 november 1997
1194
3. - Beschermde werhnemers - Onregelmatig ontslag - Herplaatsing - Voorwaarden- Geldigheid.
De werkgever die, bij toepassing van de
bepalingen van art. 1bis, § 5, van de wet
van 10 juni 1952, de werknemer in de
onderneming herplaatst, moet het loon
betalen dat gederfd werd ten gevolge van
het ontslag en de werkgevers- en werknemersbijdragen storten welke met dit loon
verband houden; deze wetsbepaling stelt
voormelde betaling van loon en starting
van bijdragen niet als vereiste voor een
geldige herplaatsing in de zin van artikel
1bis, § 5, van die wet. (Art. 1bis, §§ 5 en 6,
Gezondheid en Veiligheidswet.)
1255
1 december 1997
4. - Beschermde werhnemers- Bescherming - Doel - Gevolg.
De bijzondere bescherming voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en comites voor veiligheid en hygiene
heeft tot doel, enerzijds, aan de werknemerspersoneelsafgevaardigden de gelegenheid
te geven hun opdracht in de onderneming
uit te oefenen en, anderzijds, de volledige
vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich kandidaat te stellen teneinde
die opdracht uit te oefenen; die wettige
bescherming is in het algemeen belang
ingevoerd en raakt de openbare orde.(Art.
1bis, §§ 2 tot 8, Gezondheid en Veiligheidswet.)
1255
1 december 1997
5. - Beschermde werhnemers - Onregelmatig ontslag- Herplaatsing- Begrip.
Aan de herplaatsing van de beschermde
werknemer "onder de voorwaarden van
zijn arbeidsovereenkomst" zoals bedoeld
in artikel1bis, § 5, van de wet van 10 juni
1952, is voldaan, wanneer de werkgever
zich binnen de gestelde termijn onvoorwaardelijk ertoe verbindt de werknemer
onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen tewerk te stellen; aan het beoogde
doel van de bescherming is immers voldaan wanneer de werknemer binnen de
gestelde termijn de zekerheid heeft dat

zijn ontslag ongedaan is gemaakt. (Art.
1bis, §§ 2 tot 8, Gezondheid en Veiligheidswet.)
1 december 1997
1255

VERKIEZINGEN
6. - Verhiezingen - Beroep - Aanleg
- Bepaling.
Voor de toepassing van art. 78, 6°, K.B.
12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen,
wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk voorwerp van het geschil. (Art. 78,
6°, K.B. 12 aug. 1994; art. 616 Ger.W.)
(lmpliciet.)
18
6 januari 1997
7. - Verhiezingen- Procedure u66r de
stemming- Versnelde procedure - Bezwaar
- Beroep - Voorwaarden - Gronden Opsomming - Beperhing.
De opsomming van de voorwaarden en
gronden voor het indienen van een bezwaar,
als bepaald bij art. 27, eerste lid, K.B. 12
aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
en, derhalve, van de voorwaarden en granden voor beroep dat is ingesteld op grand
van art. 29, eerste lid, van voornoemd
K.B., is limitatief. (Artt. 27, eerste lid, en
29, eerste lid, K.B. 12 aug. 1994.)
6 januari 1997
18

8. - Verhiezingen - Beroep - Aanleg
-Bepaling.
Voor de toepassing van art. 78, 6°, K.B.
12 aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
wordt de aanleg bepaald volgens het werkelijk voorwerp van het geschil. (Art. 78,
6°, K.B. 12 aug. 1994; art. 616 Ger.W.)
(Impliciet.)
20
6 januari 1997
9. - Verhiezingen -Procedure v66r de
stemming- Versnelde procedure -Bezwaar
- Beroep - Voorwaarden - Gronden Opsomming - Beperhing.

De opsomming van de voorwaarden en
gronden voor het indienen van een bezwaar,
als bepaald bij art. 27, eerste lid, K.B. 12
aug. 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
en, derhalve, van de voorwaarden en granden voor beroep dat is ingesteld op grond
van art. 29, eerste lid, van voornoemd
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K.B., is limitatief. (Artt. 27, eerste lid, en
29, eerste lid, K.B. 12 aug. 1994.) (Impliciet.)
20
6 januari 1997

ONDERWIJS
1. - Personeelslid- Onderbreking beroepsloopbaan - Deeltijdse onderbreking
- Onderbrekingsuitkeringen - Cumulatie - Zelfstandige activiteit - Duur Verbod.
Bij deeltijdse loopbaanonderbreking van
personeelsleden van het onderwijs en psychomedische sociale centra is de cumulatie
van de onderbrekingsuitkeringen met een
zelfstandige activiteit verboden, ongeacht
het aantaljaren gepresteerde zelfstandige
activiteit. (Artt. 6; § 1, tweede lid, en 7,
eerste lid, K.B. 12 aug. 1991.)
110
27 januari 1997
2. - Personeelslid- Onderbreking beroepsloopbaan - Volledige onderbreking
- Onderbrekingsuitkeringen - Cumulatie - Zelfstandige activiteit - Overschrijding maximum duur - Voorafgaandelijke verplichte kennisgeving inspecteur
- Sanctie - Toepassingsgebied.
De sanctie van terugvordering van betaalde onderbrekingsuitkeringen voor de
werknemer die meer dan 2 jaar zelfstandige activiteit telt, zonder hiervan de inspecteur vooraf op de hoogte te hebben gebracht,
is enkel van toepassing bij volledige loopbaanonderbreking. (Art. 7, eerste en tweede
lid, K.B. 12 aug. 1991.)
110
27 januari 1997
3. - Personeelslid - Onderbreking
beroepsloopbaan - Onderbrekingsuitkeringen - Ten onrechte toegekend Vergissing Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Terugvordering onverschuldigde betaling - Wettelijke basis.
Het werkloosheidsbesluit 1991, dat voorziet in de wijziging van de beslissing inzake
het recht op uitkeringen die ten onrechte
werden toegekend door een vergissing van
het werkloosheidsbureau, is niet toepasselijk op de beslissingen waarbij, in het
kader van het K.B. van 12 augustus 1991,
aan personeelsleden van het onderwijs die
hun beroepsloopbaan hebben onderbroken en die dus niet werkloos zijn, onterecht onderbrekingsuitkeringen werden
toegekend. (Art. 149, 5°, Werkloosheidsbesluit 1991.)
110
27 januari 1997
4. - Gesubsidieerde inrichtingen Weddetoelagen - Begrip - Personeel Openbaar vervoer- Spoorwegen- Natio-

nale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- Sociale abonnementen- Werkgever
- Bijdrage - Aard.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden aan
de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de
weddetoelage die wordt betaald aan een
personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting. (Art. 1 wet 27 juli 1962;
artt. 25, 29 en 36 wet 29 mei 1959.)
468
21 april 1997
5. - 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 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 24 Gw. 1994; art. 28
wet 27 juli 1971.)
723
27 juni 1997
6. - Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling- Personeelsstatuut- Gelijkwaardigheid- Dienstverband - Contractueel - Arbeidsovereenkomstenwet - Afwijkingen Grenzen.
Het gelijkwaardig personeelsstatuut van
de door de Staat gesubsidieerde universitaire instelling kan afwijken van de dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet, in zoverre die afwijkingen
nodig zijn om de wettelijke vereiste gelijkwaardigheid te bereiken. (Art. 41 wet 27
juli 1971 op de controle en de financiering
van de universitaire instellingen .)
6 oktober 1997
935
7. - Universitair onderwijs- Gesubsidieerde universitaire instelling- Personeelsstatuut- Vastheid van betrekking-
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Dienstverband - Arbeidsovereenkomst Ontslagrecht - Draagwijdte.
De bijzondere vastheid van betrekking
van het administratief of technisch personeelslid van een vrije universiteit, als
gevolg van een beperking van het ontslagrecht tot het ontslag om dringende
reden, verhindert de werkgever als partij
bij de arbeidsovereenkomst niet v66r de
pensioengerechtigde leeftijd van diens werknemer tot diens ontslag over te gaan zonder daartoe een reden te moeten opgeven,
maar bemoeilijkt enkel de uitoefening van
het ontslagrecht. (Art. 41 wet 27 juli 1971
op de controle en de financiering van de
universitaire instellingen.)
935
6 oktober 1997
8. - Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling- Personeelsstatuut- Vastheid van betrekkingMiskenning- Dienstuerband- Arbeidsovereenkomst - Ontslag zonder dringende reden - Bijkomende schadevergoeding.
De werknemer die geniet van het wettelijk recht op vastheid van betrekking en
niettemin zonder dringende reden ontslagen wordt, kan aanspraak hebben op een
vergoeding bepaald in het wettelijk statuut of, bij ontstentenis van zulk een
bepaling, door de rechter; die vergoeding
toegekend wegens het niet-nakomen van
een verbintenis niet te ontslaan, houdt
geen verband met de opzeggingsvergoeding die wordt toegekend wegens
de niet-naleving van de opzegtermijnen
bedoeld in artikel82 van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 41 wet 27 juli 1971 op
de controle en de financiering van de
universitaire instellingen; artt. 39 en 82
Arbeidsovereenkomstenwet.)
6 oktober 1997
935
9. - Vlaamse Gemeenschap - Hogescholen- Gesubsidieerde vrije hogeschool
- Onderwijzend personeel- Dienstbetrekking - Statuut - Arbeidsovereenkomst
- Rechtsgevolg.
Zo de rechtspositie van de personeelsleden van een gesubsidieerde vrije hogeschool in ruime mate wordt bepaald door
het decreet betreffende de hogescholen in
de Vlaamse Gemeenschap, nu die personeelsleden onder een statuut zijn geplaatst
waarvan de partijen niet naar eigen goeddunken kunnen afwijken, houdt die beperking van de contractuele vrijheid van de
partijen niet in dat hun verhouding haar
privaatrechtelijke en contractuele aard verliest als die verhouding ontstaan is uit een
arbeidsovereenkomst tussen een privaat-

rechtelijke instelling en haar werknemers. (Decreet van 13 juli 1994 betreffende
de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap.)
1400
18 december 1997

ONDERZOEKINSTRAFZAKEN
1. - Opsporingsonderzoek - Verhoor
van de verdachte - 'ilereiste.
Het verhoor van de verdachte ten tijde
van het opsporingsonderzoek is niet wettelijk vereist.
245
18 februari 1997
2. - Onderzoeksrechter
'ilerhindering - 'ileruanging - Voorwaarde.
De regel volgens welke de verhinderde
rechter in de rechtbank van eerste aanleg
kan worden vervangen door een andere,
zonder dat daarvoor een bijzondere beschikking van de voorzitter nodig is, geldt ook
voor de onderzoeksrechters onder elkaar
in de rechtbanken waar er twee of meer
zijn. (Art. 322 Ger.W.)
19 februari 1997
248
3. - Van valsheid betichte stukken Rechtspleging - Neerlegging op de griffie
- Termijn.
De wet bepaalt geen termijn voor de
neerlegging op de griffie van van valsheid
betichte stukken. (Art. 448 Sv.)
27 mei 1997
574
4. - Van valsheid betichte stukken Rechtspleging - Neerlegging op de griffie
- Pleegvormen - Niet-naleving- Sanetie.
De door de wet bepaalde pleegvormen
voor de neerlegging op de griffie van van
valsheid betichte stukken zijn niet op straffe
van nietigheid voorgeschreven. (Artt. 448
en 450 Sv.)
27 mei 1997
574
5. - Huiszoeking- Inbeslagneming van
papieren, titels of bescheiden - Huiszoekingsbevel - vereiste vermeldingen.
De beslissingwaarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie geeft aan een officier van
gerechtelijke politie, moet schriftelijk worden vastgelegd in een bevel tot huiszoeking; dit bevel moet door de onderzoeksrechter zijn genaamtekend, moet de aanwijzing bevatten van de overheid waaraan
delegatie wordt gegeven, en moet preciseren bij wie de huiszoeking wordt verricht,
wat het voorwerp ervan is en met betrekking tot welk misdrijf; wanneer het gaat
om een huiszoeking tot inbeslagneming
van papieren, titels of bescheiden, moet
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het bevel tot huiszoeking bovendien de
redenen vermelden waarop de delegatie
steunt. (Art. 89bis Sv.)
18 november 1997
1160
6. - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Algemene delegatie - Of/icier van
gerechtelijke politie - Grenzen van zijn
opdracht - Perken van het gerechtelijk
onderzoek - Toereikende gegevens.
Een bevel tot huiszoeking mag weliswaar geen algemene delegatie inhouden,
doch hoeft niet de feiten te omschrijven
die de onderzoeksrechter onderzoekt, of
hun voorlopige kwalificatie als misdrijf,
en dient evenmin de op te sporen zaken te
specificeren; het volstaat dat de officier
van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is gelast, over de
nodige gegevens beschikt die hem moeten
toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek
voert en welke nuttige opsporingen en
inbeslagnemingen hij in verband daarmee
kan verrichten zonder de perken van het
gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht
te buiten te gaan. (Art. 89bis Sv.)
18 november 1997
1160

ONDERZOEKSGERECHTEN
1. - Raadkamer - Beschikking tot
verwijzing- Niet-vermelding van de naam
van de rechter - Gelding.
De niet-vermelding van de naam van de
rechter op een beschikking tot verwijzing
doet niets af aan de bevestiging, door de
wettelijk vereiste handtekeningen, dat ze
is verleend in raadkamer door de rechter
waarvan de functie is vermeld, bijgestaan
door de griffier; deze beschikking is aldus
"door een lid van de rechterlijke macht"
gewezen.
4 februari 1997
153
2. - Raadkamer- Beschikking tot verwijzing - Niet-vermelding van de naam
van de rechter - Gevolg.
Door de niet-vermelding van de naam
van de rechter op een beschikking tot
verwijzing van de raadkamer zou deze wel
vernietigbaar maar niet onbestaande zijn.
153
4 februari 1997
3. - Algemeen - Openbaar ministerie
- Vordering- Conclusie - Overname Procede - Gevolg - Recht van verdediging - Beraad.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, ovememen van een digitaal bestand

of door welk ander grafisch procede ook,
levert geen miskenning van het recht van
verdediging op.
578
27 mei 1997
4. - Algemeen - Openbaar ministerie
- Vordering- Conclusie - Overname Procede - Gevolg - Recht van verdediging - Beraad.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, ovememen van een digitaal bestand
of door welk ander grafisch procede ook,
wettigt niet het op redelijke grond gestoelde
vermoeden dat het openbaar ministerie
aan het beraad van de rechter heeft deelgenomen.
27 mei 1997
578
5. - Bevoegdheid- Geschillen- Begrip.
Geen geschil inzake bevoegdheid in de
zin van art. 416, tweede lid, Sv. is de
bewering, voor de onderzoeksgerechten,
dat de vervolgingen niet ontvankelijk waren,
daar het dossier onvolledig was en de
procedure en1stige onregelmatigheden vertoonde.
638
11 juni 1997
6. - Uitlevering - Bevel tot aanhouding van een vreemde overheid - Procedure van uitvoerbaarverklaring- Vertaling
van het vreemde bevel tot aanhouding en
de bijhorende stukken.
Art. 3 Uitleveringswet noch enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereisen dat voor de raadkamer die beslist over
de uitvoerbaarverklaring van een vreemd
bevel tot aanhouding, een vertaling in de
taal der rechtspleging van dit vreemd
bevel en van de bijhorende stukken zou
zijn gevoegd. (Art. 3 Uitleveringswet.)
14 oktober 1997
974
7. - Voorlopige hechtenis- Handhaving - Eerste beslissing - Opdracht Controle.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten
nagaan, zijn bevoegd om de redenen ervan
te verbeteren, hetzij door een onjuiste
reden door een juiste te vervangen, hetzij
door de mogelijke fouten in dat bevel te
verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter
het vermoeden van onschuld miskend heeft,
nu die miskenning geen onherstelbaar
gebrek is. (Artt. 16, § 5, en 26 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 6.2 E.V.R.M.; art.
14.2 I.V.B.P.R.)
5 november 1997
1082
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8. - Bevoegdheid - Uitlevering Vreemdeling - Hechtenis -Buitenlands
bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en betekening - Verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling.
Ret onderzoeksgerecht is niet bevoegd
om de invrijheidstelling te bevelen van
een vreemdeling die in hechtenis is krachtens een aan de betrokkene betekend buitenlands bevel tot aanhouding, wanneer
tegen de beslissing van uitvoerbaarverklaring geen rechtsmiddel meer kan
worden aangewend. (Art. 3 Uitleveringswet.)
16 december 1997
1380
9. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Beslissing - Grondslag.
Ret onderzoeksgerecht dat moet beslissen of er grond bestaat tot handhaving
van de voorlopige hechtenis moet, in de
regel, uitspraak doen op grond van het
volledige dossier. (Artt. 21, 22, 26, § 3, 27
en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1433

ONDERZOEKSRECHTER
1. - Aanhangigmaking - Omvang Rechtsmacht - Vordering van de procureur des Konings- In die vordering begrepen misdrijven - Andere misdrijven Opdracht.
De vordering tot het instellen van het
gerechtelijk onderzoek, in voorkomend geval
gelezen in context met de erbij gevoegde
stukken, bepaalt van welk- reeds gepleegd
- feit of feiten de onderzoeksrechter werd
geadieerd; deze vordering kan betrekking
hebben niet aileen op een reeds in enigerlei mate vaststaand feit, maar ook op een
feit waaromtrent nog geen aanwijzing of
vermoeden van het bestaan van enig misdrijf voorhanden is; in dit laatste geval is
het de opdracht van de onderzoeksrechter
de bewijzen van het bestaan van dat misdrijfin te zamelen. (Artt. 29, eerste lid, en
61, eerste lid, Sv.)
4 februari 1997
158
Uitbreiding 2. - Rechtsmacht
Samenhang.
De onderzoeksrechter vermag niet ambtshalve zijn onderzoek uit te breiden tot een
feit waarop de vordering tot het instellen
van het gerechtelijk onderzoek geen betrekking had; de omstanp.igheid dat een daarin
niet begrepen feit samenhangend zou zijn
met een daarin wel begrepen feit of ermee
samen een collectief misdrijf zou kunnen
opleveren, doet hieraan geen afbreuk. (Artt.
29, eerste lid, en 61, eerste lid, Sv.)
4 februari 1997
158

3. - Rechtsmacht - Nieuwe feiten Beperking.
Het is de onderzoeksrechter geenszins
verboden in zijn hoedanigheid van officier
van gerechtelijke politie omtrent uit het
onderzoek blijkende nieuwe feiten alle nuttige gegevens in te winnen en de bestanddelen op te sporen die van zulke aard
schijnen dat ze die feiten als een misdaad
of een wanbedrijf strafbaar maken, waarbij hij evenwel geen onderzoeksdaden behorende tot zijn specifieke bevoegdheid van
onderzoeksrechter, dit is als rechter, mag
stellen. (Artt. 29, eerste lid, en 61, eerste
lid, Sv.)
4 februari 1997
158
4. - Vervanging - Voorwaarden.
Wanneer het mandaat van een onderzoeksrechter verstreken is, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,
bij wijze van uitzondering en indien de
behoeften van de dienst het rechtvaardigen, een werkend rechter aanwijzen om
hem te vervangen, zonder dat de raadkamer de zaak aan de eerstgenoemde moet
onttrekken noch laatstgenoemde uitdrukkelijk moet adieren. (Art. 80 Ger.W.)
12 maart 1997
346
5. - Taalgebruik in gerechtszaken Voorlopige hechtenis- Verdachte- Vreemdeling - Kennis van de taal van het
onderzoek - Verhoor - Onderzoeksrechter - Verplichtingen.
Artikel 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken
noch de bepalingen van de Wet Voorlopige
Hechtenis leggen aan de onderzoeksrechter op, die vaststelt dat de verdachte de
taal van het onderzoek kent, uitdrukkelijk aan de verdachte, al is deze een vreemdeling, de vraag te stellen of hij in een
andere taal wenst te worden gehoord.
(Art. 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken; art.
16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
752
22 juli 1997
6. - Onafhankelijkheid - Begrip.
De onderzoeksrechter geniet volledige
onafhankelijkheid in de vervulling van
zijn opdracht; zijn onderzoek bestaat in
het opsporen van bewijsmateriaal a charge
of a decharge waarbij hij de beschuldiging
en de verdediging op gelijke voet moet
behandelen, aangezien hij niet ophoudt
rechter te zijn.
760
25 augustus 1997
7.- Opdracht- Begrip.
De onderzoeksrechter geniet volledige
onafhankelijkheid in de vervulling van
zijn opdracht; zijn onderzoek bestaat in
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het opsporen van bewijsmateriaal a charge
of a decharge waarbij hij de beschuldiging
en de verdediging op gelijke voet moet
behandelen, aangezien hij niet ophoudt
rechter te zijn.
760
25 augustus 1997
8. - Opsporen van telefonische mededelingen - Bevoegdheid - Omvang.
De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om telefonische mededelingen te doen
opsporen, staat hem toe de plaats waar
het toestel zich bevindt of van waaruit het
werd gebruikt om op te roepen of om te
worden opgeroepen, op te sporen. (Art.
88bis Sv.)
21 oktober 1997
1014
9. - Huiszoeking
Inbeslagneming
van papieren, titels of bescheiden - Delegatie - Huiszoekingsbevel - V€reiste vermeldingen.
De beslissingwaarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie geeft aan een officier van
gerechtelijke politie, moet schriftelijk worden vastgelegd in een bevel tot huiszoeking; dit bevel moet door de onderzoeksrechter zijn genaamtekend, moet de aanwijzing bevatten van de overheid waaraan
delegatie wordt gegeven, en moet preciseren bij wie de huiszoeking wordt verricht,
wat het voorwerp ervan is en met betrekking tot welk misdrijf; wanneer het gaat
om een huiszoeking tot inbeslagneming
van papieren, titels of bescheiden, moet
het bevel tot huiszoeking bovendien de
redenen vermelden waarop de delegatie
steunt. (Art. 89bis Sv.)
18 november 1997
1160
10. - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel- Of/icier van gerechtelijke politieAlgemene delegatie - Grenzen van de
opdracht - Perken van het gerechtelijk
onderzoek - Toereikende gegevens.
Een bevel tot huiszoeking mag weliswaar geen algemene delegatie inhouden,
doch hoeft niet de feiten te omschrijven
die de onderzoeksrechter onderzoekt, of
hun voorlopige kwalificatie als misdrijf,
en dient evenmin de op te sporen zaken te
specificeren; het volstaat dat de officier
van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is gelast, over de
nodige gegevens beschikt die hem moeten
toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek
voert en welke nuttige opsporingen en
inbeslagnemingen hij in verband daarmee
kan verrichten zonder de perken van het

gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht
te buiten te gaan. (Art. 89bis Sv.)
18 november 1997
1160

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Begrip - Arbeidsongeval - Weg naar
en van het werk - Schade - Arbeidsongeschiktheid- Blijvende arbeidsongeschiktheid - Geschil - Werkgever - Fonds
voor Arbeidsongevallen - Getroffene.
De beslissing waarbij de verwijzende
rechter voor de getroffene van een ongeval
op de weg naar en van het werk een
andere graad van blijvende arbeidsongeschiktheid zou vaststellen dan de graad
die is vastgesteld in het arrest waartegen
de werkgever cassatieberoep heeft ingesteld, en waarbij, bijgevolg, de werkgever
zou worden veroordeeld om aan het Fonds
voor Arbeidsongevallen bedragen terug te
betalen die niet met de door dat fonds
gedane uitkeringen overeenstemmen of
waarbij hij van alle veroordelingen zou
worden ontslagen, zou de gezamenlijke
tenuitvoerlegging van het bestreden arrest,
waarbij dat fonds wordt veroordeeld om
aan de getroffene van het ongeval naar en
van het werk vergoedingen te betalen, die
zijn berekend op grond van de in dat
arrest vastgestelde graad, materieel niet
onmogelijkmaken. (Artt. 31en 1084Ger.W)
958
13 oktober 1997

ONTUCHT EN PROSTITUTIE
Houden van een huis van ontucht- Wet
van 13 april1995- Misdrijfomschrijving
v66r en na de wetswijziging.
Ret houden van een huis van ontucht,
wanbedrijf dat strafbaar was krachtens
art. 380bis, 2°, Sw., zoals het bestond v66r
de inwerkingtreding van de wet van 13
april 1995, werd door deze wet niet vervangen maar bleef ongewijzigd behouden
onder het nieuwe art. 380bis, § 1, 2°, Sw.
(Art. 380bis, 2° (oud), thans 380bis, § 1, 2°,
Sw. en 3 wet 13 april 1995.)
20 mei 1997
560

ONTVOERING VAN EEN KIND
Bezoekrecht- Rechterlijke beslissingNiet vertonen van een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling.
De tekortkoming van de ouder, aan wie
de bewaring van het gemeenschappelijk
kind bij rechter lijke beslissing is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te
schikken naar het bezoekrecht van de
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andere ouder, kan, in bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te
steilen, als onttrekking in de zin van
artikel 369bis StrafWetboek worden beschouwd. (Art. 369bis StrafWetboek.)
2 december 1997
1272

ONVERDEELDHEID
1. - Daad van behoud - Daad van
voorlopig beheer - Handelshuurovereenkomst - Verbreking - Aard.
De vordering tot verbreking van een
handelshuurovereenkomst is noch een daad
van behoud van het goed, noch een daad
van voorlopig beheer, die door de medeeigenaar aileen kan worden verricht. (Art.
577bis, § 5, tweede lid, B.W.
13juni1997
642
2. - Daad van beheer - Daad van
beschikking- Handelshuurovereenkomst
- Verbreking - Vordering van een medeeigenaar - Ontvankelijkheid.
In de regel geldt de bepaling, dat andere
daden van beheer dan daden van voorlopig beheer alsmede daden van beschikking, om geldig te zijn, met medewerking
van aile mede-eigenaars moeten geschieden, slechts tussen mede-eigenaars; ten
aanzien van de huurder belet de ondeelbare aard van de handelshuurovereenkomst echter dat een mede-eigenaar, zonder de andere mede-eigenaars in zake te
roepen, geldig de verbreking van de huur
kan vorderen. (Art. 577bis, § 6, B.W.)
13juni 1997
642

OPENBAAR l\llNISTERIE
1. - Strafzaken- Substituut-procureur
des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden - Arrondissement waarin
hij is benoemd - Territoriale bevoegdheid
- Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksrechter van
een ander arrondissement- Rechtsgeldigheid van de vordering.
Doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de vordering, de omstandigheid
dat een substituut-procureur des Konings
gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden in het arrondissement waarin hij is
benoemd, een vordering opstelt wegens
een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden, gericht
aan de bevoegde onderzoeksrechter van
een ander arrondissement in het rechtsgebied van hetzelfde hofvan beroep. (Artt.
151bis Ger.W., 23 Sv.)
28 januari 1997
119

2. - Burgerlijke zaken - Verplichte
mededeling - Vonnissen en arresten Advies - Vermelding - Verzuim - Nietigheid - Bewijs - Gevolg.
Ret arrest dat geen vermelding bevat
van het advies van het openbaar ministerie in een zaak die hem moet worden
medegedeeld, is niet nietig wanneer uit de
stukken waarop het Rof vermag acht te
slaan, zoals het zittingsblad en het procesverbaal van de zitting, blijkt dat het advies
is gegeven. (Artt. 721, eerste lid, 3°, 764,
eerste lid, 780, eerste lid, 4°, 783 en 1100
Ger.W.)
3 februari 1997
152
3. - Onafhankelijkheid- Hoger beroep
- Beoordelingsbevoegdheid - Beoordeling door de rechter.
Ret staat aan de procureur des Konings
te oordelen of er grand is tot het insteilen
van hager beroep tegen een beslissing
waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken; wegens de onafhankelijkheid van het
openbaar ministerie is het de strafrechter
niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om wel of niet hager
beroep in te steilen, te beoordelen of hem
ter zake bevel te geven.
303
4 maart 1997
4. - Algemeen - Ambten - Uitoefening - Arbeidshof- Auditeur-generaal.
De advocaten-generaal en de substitutengeneraal die deel uitmaken van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof oefenen
het ambt van openbaar ministerie uit onder
het toezicht en de leiding van de procureurgeneraal bij het hof van beroep van de
zetel, en, derhalve, in diens naam; het
ambt van auditeur-generaal bij het arbeidshofbestaat niet. (Artt. 143 en 145 Ger.W.)
5 mei 1997
518
5. - Burgerlijke zaken - Arbeidshof
- Cassatieberoep- Personen door of tegen
wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld - Eisers en verweerders - Verweerder - Auditeur-generaal.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
tegen een arrest van het arbeidshof dat
gericht is tegen "de auditeur-generaal bij
het arbeidshof'. (Artt. 143 en 145 Ger.W.)
5 mei 1997
518
6. - Algemeen- Onderzoeksgerechten
- Vordering- Conclusie - Overname in
de beslissing- Procede- Gevolg- Recht
van verdediging - Beraad.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
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maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, overnemen van een digitaal bestand
of door welk ander grafisch procede ook,
levert geen miskenning van het recht van
verdediging op.
578
27 mei 1997

7. - Algemeen- Onderzoeksgerechten
- Vordering - Conclusie - Overname in
de beslissing- Procede- Gevolg- Recht
van verdediging - Beraad.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, overnemen van een digitaal bestand
of door welk ander grafisch procede ook,
wettigt niet het op redelijke grand gestoelde
vermoeden dat het openbaar ministerie
aan het beraad van de rechter heeft deelgenomen.
578
27 mei 1997
8. - Geding tot echtscheiding - Kort
geding- Voorlopige maatregelen t.a.v. de
minderjarige kinderen - Aanwezigheid
vereist.
Wanneer in kart geding voorlopige maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud of op de goederen van niet
ontvoogde mindeljarige kinderen van ouders
die wegens echtscheiding in rechte staan,
wordt ingevolge art. 8 Jeugdbeschermingswet de aanwezigheid van het O.M. tijdens
de debatten vereist, zowel in hoger beroep
als in eerste aanleg; de uitzondering van
de mededeling voor de rechter zitting houdend in kort geding geldt niet voor de in
dat artikel bepaalde gevallen.
644
13 juni 1997
9. - Verwijzing van een rechtbank naar
een andere - Strafzaken - Gewettigde
verdenking - Verzoekschrift van de verdachte - Onttrekking van de zaak aan de
onderzoeksrechter - Arrest alvorens
recht te doen - Mededeling aan het openbaar ministerie - Openbaar ministerie Beg rip.
Wanneer het Hof van Cassatie meent
een door de verdachte neergelegd verzoek
tot verwijzing van een zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grand
van gewettigde verdenking niet op staande
voet te moeten toestaan of afvvijzen, kan
het Hof, dat beslist het verzoekschrift en
de bijlagen ervan mede te delen aan het
O.M. bij de onderzoeksrechter die van het
misdrijfkennisneemt, die mededeling wettelijk bevelen aan de procureur-generaal
van het rechtsgebied waartoe die onder-

zoeksrechter behoort. (Art. 143 Ger.W.;
artt. 279, eerste lid, en 546 Sv.)
23 september 1997
850
10. - Rechtspleging - Mededeelbare
zaken - Draagwijdte.
KJ:achtens art. 764 Ger.W. krijgt het
openbaar ministerie mededeling van alle
zaken die niet uitdrukkelijk in dit artikel
worden vermeld en houdt daarin zitting
wanneer het zulks dienstig acht : de rechtbank of het hof kan de mededeling ook
ambtshalve bevelen. (Art. 764, laatste lid,
Ger.W.)
984
16 oktober 1997
11. - Eenheid - Ondeelbaarheid Gevolg - Burgerlijke zaken.
Wegens het beginsel van de eenheid en
de ondeelbaarheid van het O.M., hoeft de
magistraat van· het O.M., die, in burgerlijke zaken, zijn advies geeft aan de feitenrechter, niet noodzakelijk diegene te zijn
die de debatten heeft bijgewoond; inzonderheid in de wrakingsprocedure hoeft de
magistraat van het O.M. die tegenwoordig
is bij de uitspraak niet noodzakelijk diegene te zijn die in zijn conclusie is gehoord.
(Artt. 138, 764 tot 768, 780, 1 o, en 845,
derde lid, Ger.W.)
12 december 1997
1355

OPENBAAR VERVOER
1. - Spoqrwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- Tarieven - Sociale abonnementen - Deficit Werkgeversbijdrage - Aard.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden aan
de werkgevers is opgelegd, is bestemd om
de bij drage van de Staat in de financiering
van het door de N.M.B.S. wegens de voorkeurtarieven geboekte deficit te verminderen; zij strekt er niet toe aan de werknemers
een economisch voordeel te verschaffen en
zij vormt voor hen geen vergoeding van
beroepsuitgaven. (Art. 1 wet 27 juli 1962.)
468
21 april 1997
2. - Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- Tarieven - Sociale abonnementen - Deficit Werkgever - Bijdrage - Aard - Onderwijs - Gesubsidieerde inrichtingen Weddetoelagen - Personeel.
De bijdrage die bij de wet van 27 juli
1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de
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Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden aan
de werkgevers is opgelegd, is geen loonvoordeel dat deel zou uitmaken van de
weddetoelage die wordt betaald aan een
personeelslid van een gesubsidieerde onderwijsinrichting. (Art. 1 wet 27 juli 1962;
artt. 25, 29 en 36 wet 29 mei 1959.)
21 april 1997
468

OPENBARE ORDE
1. - Betekeningen en kennisgevingen
- Keuze van woonplaats - Betekening
aan de gekozen woonplaats.
Wanneer de partij op wier verzoek een
betekeningverricht wordt, de gekozen woonplaats kent van degene aan wie betekend
wordt, dient die partij het exploot op die
plaats te doen betekenen; het betreft hier
geen mogelijkheid maar een verplichting
die bovendien van openbare orde is. (Art.
40, vierde lid, Ger.W.)
9 januari 1997
52
2. - Rechtbanken- Strafzaken- Bevoegdheid - Ratione materiae - Gevolg
- Beklaagde - Rechtspleging.
Doordat de bevoegdheid "ratione materiae" van de strafrechter van openbare
orde is, staat het de beklaagde niet te
kiezen of zijn handelen door beroepsmagistraten of door gezworenen zal worden beoordeeld.
156
4 februari 1997
3. - Internationale Verdragen - Bel-

gisch-Franse grens- Gemeenschappelijke
stations en uitwisselingsstations - Controles - Overeenkomst tussen Belgie en
Frankrijk - Overeenkomst van 30 maart
1962 - Artikel 13.
De bepaling van art. 13 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie en de
Franse Republiek betreffende de controles
aan de Belgisch-Franse grens, de gemeenschappelijke stations en de uitwisselingsstations, ondertekend op 30 maart
1962 te Brussel, raakt de openbare orde
niet. (Art. 13 Belgisch-Franse Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 30 maart
1962, wet 18 jan. 1964.)
171
6 februari 1997
4. - Mindervaliden- Tegemoetkomin-

gen.
De wetgeving en reglementen inzake de
tegemoetkomingen aan mindervaliden raken
de openbare orde en de rechter is verplicht de door art. 50 van de wet van 30
dec. 1992 in art. 13 van Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen aangebrachte wij-

ziging toe te passen, zelfs als de Belgische
Staat, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, geen melding heeft gemaakt
van een nieuwe wetgeving. (Art. 13, § 1,
eerste lid, 1o, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 50, 1 o, en 53 wet 30 dec.
1992; art. 1 K.B. 14 april 1993; art. 21,
eerste lid, 1°, K.B. 6 juli 1987.)
292
3 maart 1997

5. - Rechterlijke organisatie- Rechtscollege - Samenstelling - Vroegere kennisname - Verbod.
De nietigheid van een gerechtelijke uitspraak, volgend uit de omstandigheid dat
deze uitspraak gewezen werd door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen van
een ander rechterlijk ambt reeds kennis
nam van de zaak, is gegrond op objectieve
vereisten van rechterlijke organisatie en
essentieel voor de rechtsbedeling, zodat
het de openbare orde raakt en voor het
eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen. (Art. 292, tweede lid,
Ger.W.)
333
10 maart 1997
6. - Burgerlijke rechtsvordering- Art.

4 V.T.Sv.
Het bepaalde in art. 4 V. T.Sv. raakt de
openbare orde. (Art. 4 V.T.Sv.)
23 april 1997
481

7. - Strafzaken - Wraking voorschriften en termijnen.

Vorm-

T.a.v. een verzoek tot wraking van een
rechter in strafzaken is de regeling wat de
vormvoorschriften betreft substantieel en
van openbare orde; dit geldt ook zowel wat
het tijdstip betreft waarop de wraking
moet worden voorgedragen als wat de
termijnen betreft binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan. (Artt. 833,
835, 836, 837, eerste lid, 838 Ger.W.)
18 november 1997
1160
8. - Ondernemingsraad en veiligheids-

comite - Beschermde werknemers - Bijzondere bescherming - Gezondheid en
veiligheidswet - Aard.
De bijzondere bescherming voor de personeelsafgevaardigden in de ondememingsraden en comites voor veiligheid en hygiene
heeft tot doel, enerzijds, aan de werlmemerspersoneelsafgevaardigden de gelegenheid
te geven hun opdracht in de onderneming
uit te oefenen en, anderzijds, de volledige
vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich kandidaat te stellen teneinde
die opdracht uit te oefenen; die wettige
bescherming is in het algemeen belang
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ingevoerd en raakt de openbare orde. (Art.
1bis, §§ 2 tot 8, Gezondheid en Veiligheidswet.)
1 december 1997
1255

OPLICHTING
1. - Bestanddelen - Leugenachtige
bewering.
Zo enkelleugenachtige beweringen werden vastgesteld, die niet gepaard gaan
met feiten of omstandigheden welke deze
beweringen kracht bijzetten en ze geloofwaardig maken, kunnen deze beweringen
op zichzelf geen listige kunstgrepen opleveren die het misbruik van vertrouwen of
van de lichtgelovigheid uitmaken. (Art.
496 Sw.)
4 maart 1997
300
2. - Bestanddelen - Listige kunstgrepen - Voltrekking van het misdrijf
Kunstgrepen die zijn aangewend na de
afgifte van de door het misdrijf beoogde
gelden of waarden, kunnen in samenhang
met andere een bestanddeel vormen van
de oplichting, wanneer zij tot doel en tot
gevolg hebben gehad dat het slachtoffer
misleid werd omtrent de eerlijkheid van
de verrichte handelingen, en het misdrijf
aldus voltrokken werd. (Art. 496 Sw.)
15 april 1997
445
3. - Bestanddelen - Listige kunstgreep - Begrip.
Een eenvoudige leugen die op zichzelf
geen listige kunstgreep in de zin van art.
496 Sw. oplevert, kan de door voormeld
artikel bedoelde kunstgreep uitmaken wanneer hij gepaard gaat met een door een
beklaagde op touw gezette enscenering
waardoor aan die leugen kracht en geloofwaardigheid wordt toegevoegd, en die determinerend is voor het bereiken van het
doel, zich door die handelwijze gelden te
doen overhandigen, of in combinatie wordt
aangewend met een geheel van andere
praktijken van een beklaagde die bedoeld
zijn om misbruik te maken van het vertrouwen en anderen te misleiden, waarbij
het gebruik van valse hoedanigheden slechts
een van de praktijken is. (Art. 496 Sw.)
9 december 1997
1307

OVEREENKOMST
BESTANDDELEN

Toestemming
RECHTENENVERPLICHTINGENVANPARTIJEN

Tussen partijen
T.a.v. derden

Allerlei
UITLEGGING
VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING
EINDE

BESTANDDELEN
'IDESTEMMING

1. - Bestanddelen - Toestemming Bedrog - Vaststelling door feitenrechter
- Toetsing door het Hof
Bedrog komt enkel in aanmerking voor
de beoordeling van de geldigheid van de
overeenkomst als de vermeende kunstgrepen op de wilsovereenstemming enige invloed
hebben gehad. (Art. 1116 B.W.)
1 december 1997
1255

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
VAN PARTIJEN
TUSSEN PARTIJEN

2. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te
goeder trouw - Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd - Eenzijdige
beeindiging - Bestemming van de voorraad.
Het arrest dat beslist dat op het einde
van een concessie van alleenverkoop, waarvan het contract geen enkel beding bevat
m.b.t. de bestemming van de voorraad, de
door de concessiehouder aangelegde voorraad wordt teruggenomen door de concessiegever, miskent het beginsel van de uitvoering
te goeder trouw niet en schendt de bepalingen van de wet van 27 juli 1961 niet.
(Art. 1134 B.W.; artt. 2 en 3 wet 27 juli
1961.)
31 oktober 1997
1056
T.A.V. DERDEN

3. - Rechten en verplichtingen van partijen- T.a.v. derden- Gevolgen.
Overeenkomsten kunnen geen verbintenissen ten laste van derden leggen. (Art.
1165 B.W.)
18 april 1997
458
4. - Rechten en verplichtingen van partijen- T.a. v. derden- BelastingzakenSimulatie - Draagwijdte.
Art. 1321 B.W. krachtens hetwelk derden in hun betrekkingen met de partijen
van een gesimuleerde overeenkomst zich
op die overeenkomst kunnen beroepen veeleer dan op de werkelijke overeenkomst,
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vindt geen toepassing in belastingzaken.
(Art. 1321 B.W.)
16 oktober 1997
984
ALLERLEI

5. - Rechten en verplichtingen van partijen - Allerlei - Gelijkwaardige verbintenissen - Bevoegde rechter - Europese
Unie - Executieverdrag - Prejudicieel
geschil - Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer, voor de beoordeling van een
cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde
vordering gestoeld op verschillende verbintenissen ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag
worden gebracht, ook al moeten de contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels
van de Staat van de aangezochte rechter,
de ene in het land van de aangezochte
rechter worden uitgevoerd, de andere in
een andere E.G.-lidstaat, in acht genomen
dat de aangezochte rechter op grond van
de hem overgelegde vordering oordeelt
dat de twee verbintenissen die aan de
vordering ten grondslag liggen, niet aan
elkaar ondergeschikt zijn, maar gelijkwaardig, is het Hofvan Cassatie gehouden het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschap te verzoeken over die vraag bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
doen. (Artt. 2 en 5, aanhef, 1, Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Statenleden van de E.G. betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan.
1971.)
1283
4 december 1997

UITLEGGING
6. - Uitlegging feitenrechter.

Uitlegging door de

De feitenrechter kan de juridische aard
van een door partijen gesloten overeenkomst bepalen op grond van de hem regelmatig voorgelegde gegevens binnen en
buiten die overeenkomst, mits hij de bewijskracht ervan niet miskent en geen bewijs
aanneemt buiten en boven de inhoud van
de akte in de gevallen waarin de wet zulks
niet toelaat. (Art. 1156 B.W.)
3 januari 1997
8
7. - Uitlegging-Feitenrechter- Vermeldingen in akte - Extrinsieke elementen - Wijze van uitvoering- Wettelijkheid.

De rechter die een overeenkomst uitlegt, kan bij de uitlegging rekening houden met de vermeldingen in de akte en
met de externe omstandigheid van de uitvoering ervan. (Art. 1156 B.W.)
6 oktober 1997
940

VERBINDENDE KRACHT
(NIET-UITVOERING)
8. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Verbindende kracht - Miskenning - Begrip.
De bewijskracht van een overeenkomst
wordt door de rechter niet miskend wanneer hij daaraan het gevolg toekent dat
zij, volgens zijn uitlegging ervan, wettig
tussen partijen heeft. (Art. 1134 B.W.)
6 februari 1997
169
9. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge
toestemming - Bepaling van de bijdrage
in onderhoud en opvoeding van de kinderen - Wijziging - Voorwaarden.
Bij echtscheiding door onderlinge toestemming verbindt de tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst
over hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen de
ouders jegens elkaar en kan niet worden
gewijzigd, tenzij vaststaat dat een van de
ouders, gelet op zijn vermogen en die
bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert
om te zorgen voor het nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding van het
kind dat hij onder zijn bewaring heeft; het
vonnis dat dit niet vaststelt, schendt artikel 1134 B.W. (Art. 1134 B.W.; artt. 1287
en 1288, 3°, Ger.W.)
21 maart 1997
389
10. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Vertraging in de uitvoering Strafbeding - Wettelijkheid.
Een strafbeding kan zowel bij vertraging in de uitvoering van een verbintenis
als bij het niet nakomen worden bepaald.
(Art. 1229 B.W.)
428
10 april 1997
11. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Vertraging in de uitvoering Gedeeltelijke uitvoering - Strafbeding Bevoegdheid van de rechter.
De rechter mag de toepassing milderen
van een strafbeding dat wegens vertraging in de uitvoering is bepaald, in geval
van gedeeltelijke uitvoering van de verbintenis. (Artt. 1134, 1152, 1229 en 1231
B.W.)
428
10 april 1997
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12. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - W.A.M. -verzekering - Modelcontract- Wetsovertreding- Verhaal van
de verzekeraar.
De rechter die vaststelt dat de verzekerde niet in het bezit was van het vereiste attest voor het besturen van een
bromfiets en niet de vereiste leeftijd van
achttien jaar had bereikt voor het vervoeren van een duozitter en niettemin oordeelt dat het feit dat een duozitter plaats
had genomen op zijn voertuig niet medebrengt dat een regresvordering toegelaten
zou zijn, miskent de verbindende kracht
van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst (artikel25, 6°, van het modelcontract), die de verzekeraar een recht
van verhaal verleent op de verzekerde,
"wanneer het motorrijtuig op het ogenblik
van het ongeval bestuurd wordt door een
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen
voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen
besturen", nu dit beding geen enkele andere
toepassingsvoorwaarde stelt. (Art. 8.2.3°
Wegverkeersreglement; art. 1134 B.W.)
640
13 juni 1997
13. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Overeengekomen voorwaarden
- Eenzijdige wijziging - Arbeidsovereenkomst.
Ook op de arbeidsovereenkomst is de
bepaling van art. 1134 B.W. toepasselijk
en strekt ze de partijen tot wet; tenzij
anders is bedongen, kan de werkgever de
overeengekomen voorwaarden niet eenzijdig wijzigen ofherroepen. (Art. 1134 B.W.)
23juni 1997
691
14. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Overeengekomen voorwaarden
- Eenzijdige wijziging - Arbeidsovereenkomst.
Ook op de arbeidsovereenkomst is de
bepaling van art. 1134 B.W. toepasselijk
en strekt ze de partijen tot wet; tenzij
anders is bedongen, kan de werkgever de
overeengekomen voorwaarden niet eenzijdig wijzigen ofherroepen. (Art. 1134 B.W.;
art. 20, 1 o, Arbeidsovereenkomstenwet.)
13 oktober 1997
962
15. - Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Voorbarige niet-uitvoering- Ontbinding lastens wederpartij - Wettelijkheid.
Uit de exceptie van niet-uitvoering, die
in wederkerige contracten van rechtswege
geldt en aan iedere partij de mogelijkheid
biedt om de uitvoering van haar verbintenis op te schorten en de nakomende verbintenis uit te stellen zolang de wederpartij

de hare niet uitvoert, volgt niet dat de
rechter, wanneer hij oordeelt dat een partij voorbarig haar verbintenis opschort, de
overeenkomst niet mag ontbinden ten laste
van de wederpartij op grand van zijn
appreciatie van de ernst van de respectieve tekortkomingen van de beide partijen. (Art. 1184 B.W.)
6 november 1997
1088

EINDE
Einde - Gerechtelijke ontbinding - Duurcontract - Ontbinding Gevolgen - Datum - Uitzondering.
De gerechtelijke ontbinding van een duurcontract, zoals eenhuurovereenkomst, werkt,
wat de gevolgen betreft, in de regel, terug
tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden teruggegeven. (Artt. 1184 en 1741 B.W.)
426
10 april 1997
17. - Einde - Huurovereenkomst Gerechtelijke ontbinding - Hoger beroep
- Schorsende werking - Gevolg.
De schorsende werking van het hoger
beroep tegen een vonnis dat de gerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst uitspreekt, heeft niets uitstaande
met de datum waarop die ontbinding uitwerking heeft. (Artt. 1184 en 17 41 B.W.;
art. 1397 Ger.W.)
426
10 april 1997
16. -

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN.
LEVERINGEN. DIENSTEN)
1. - Openbare aanbesteding- Opmaken van de inschrijving - Onregelmatigheid- Niet voegen van de door het bestek
vereiste bescheiden - Bevoegdheid van de
overheid - Bevoegdheid van de rechter.
De onregelmatigheid van de inschrijving wegens het niet voegen bij de inschrijving van de door de besteksbepalingen
vereiste bescheiden levert in beginsel een
relatieve nietigheid op, die echter onder
omstandigheden een inbreuk kan uitmaken op essentiiHe besteksbepalingen; bij
toetsing of de verwerping van een inschrijving wegens onregelmatigheid door het
bestuur wettig is, moet de rechter, aan de
hand van de concrete gegevens van het
beschouwde geval, onderzoeken of de onregelmatigheid al dan niet een inbreuk is op
essentiiHe besteksbepalingen, zonder daarbij het recht van de overheid te miskennen om de inhoud van de bestekken te
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bepalen en te kwalificeren. (Artt. 15, § 2,
en 25, § 1, K.B. 22 april 1977.)
13
3 januari 1997
2. - Klachten en verzoeken - Vordering tot schadevergoeding- Raming hoger
dan in het oorspronkelijk becijferde verzoek.
Art. 16, § 4, M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten verbiedt niet dat de rechter aan de
benadeelde aannemer een schadeloosstelling toekent waarvan het bedrag hoger
ligt dan het in zijn oorspronkelijke klacht
ofverzoek vermelde bedrag. (Art. 16, § 4,
M.B. 10 aug. 1977.)
30 januari 1997
135

p
PENSIOEN
ALGEMEEN
WERKNEMERS
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Niet voor beslag vatbaar- Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud- Samenvoeging- Voorwaarde.
Om het voor beslag vatbare gedeelte
van een rlistpensioen te bepalen, kan het
bedrag ervan niet worden samengevoegd
met het bedrag van een niet door de
rechter toegewezen uitkering tot levensonderhoud. (Art. 1410, § 1, Ger.W.)
19juni 1997
668

WERKNEMERS
2. - Werknemers - Rustpensioen
Vrij werknemersverkeer - Gelijke behandeling mannen en vrouwen - Exceptie Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide
rechten echtgenote- Nationale wetgeving
- Bedrag gezinspensioen- Verlies sociale
zekerheidsvoordeel - Gemeenschapsrecht
- Verdragsdoelstelling - Plicht nationale rechter.
Het staat niet aan de nationale rechter
om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen inzake rustpensioen buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen
van het gebrek aan coordinatie tussen
stelsels van sociale zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet

oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van
de nationale normen die hij hanteert, de
norm uitleggen op een wijze die zoveel
mogelijk het vrij verkeer van werknemers
bevordert. (Artt. 5, 48 en 51 E.E.G.Verdrag; art. 3, § 1, eerste lid, en § 8, wet
20 juli 1990.)
13 januari 1997
60
3. - Werknemers - Migrerende werknemers- Ouderdomspensioen- Ten laste
van Belgie - Ten laste van Nederland Andere echtgenoot- Eigen recht op Nederlands rustpensioen - Herleiding Belgisch
gezinspensioen- Dwingende wetsbepalingen - Gevolg.
Het staat niet aan de nationale rechter
om uitdrukkelijke en dwingende wetsbepalingen inzake rustpensioen buiten toepassing te laten om de nadelige gevolgen
van het gebrek aan coordinatie tussen
stelsels van sociale zekerheid weg te werken, als het gemeenschapsrecht dit niet
oplegt, ook al kan hij, in de uitlegging van
de nationale normen die hij hanteert, de
norm uitleggen op een wijze die zoveel
mogelijk het vrij verkeer van werknemers
bevordert. (Art. 3, § 1, eerste lid, en § 8,
wet 20 juli 1990.)
189
10 februari 1997,

4. - Werknemers
Ouderdomspensioen- Beroepsloopbaan - Meerdere lidstaten - Verzekeringstijdvakken - Berekening - Voorwaarden - Prejudiciele
vraag- E.E.G.-verordening nr. 1408/71
Raad 14 juni 1971 - Sociale zekerheid
(E.G.).
Wanneer de uitlegging van een bepaling
van het E.E.G.-Verdrag of van een akte
van de instellingen van de gemeenschap,
zoals de artikelen 45 en 49, b, ii, van de
verordening nr. 1408/71 van de Raad van
14 juni 1971- Sociale zekerheid- E.G.
betreffende het in aanmerking nemen van
tijdvakken van verzekering inzake ouderdomspensioen, voor het Hof van Cassatie
noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen,
vraagt het Hof, in de regel, het Hof van
Justitie om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen. (Art. 177 E.E.G.Verdrag.)
30juni 1997
728

5. - Werknemers
Solidariteitsbijdrage - Uitvoerende Macht- Verordenende bevoegdheid - Aard.
De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de
wet van 30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen, v66r de wijziging ervan bij de
wet van 21 december 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere
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regelen, worden afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de schuldenaar die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is; de Koning bezit op grond van die
bepaling geen volstrekte verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende
verordenende bevoegdheid. (Artt. 105 en
108 Gee. Gw. 1994; art. 68, vierde en
zevende lid, wet 30 maart 1994 )
1305
8 december 1997

ALLERLEI
6. - Allerlei- Overlevingspensioen Onderwijs - Universitaire instellingen Financiering - Onderwijzend personeel
- Emeritaat - Rustpensioen - Toelage
- Inrustestelling - Datum - Datum
v66r 1 juli 1971- 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 leden van het onderwijzend personeel van die instellingen,
die v66r 1 juli 1971 in ruste zijn gesteld,
met uitsluitingvan de dienst der overlevingsrenten, terwijl, voor de rijksuniversiteiten, de Staat die overlevingspensioenen
voor zijn rekening neemt. (Art. 17 Gw.
1831; artt. 10, 11 en 24 Gw. 1994; art. 28
wet 27 juli 1971.)
27juni 1997
723

POLITlE
Of/icier van gerechtelijke politie - Hoog
Comite van Toezicht- Dienst EnquetesGerechtelijke bevoegdheid- Toelagen verleend door de Staat.
Personeelsleden van de Dienst Enquetes
van het Hoog Comite van Toezicht die
hoedanigheid hebben van officiervan gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, behouden onverminderd
deze hoedanigheid bij de uitvoering van
gerechtelijke opdrachten ter controle op
de toekenning en op de aanwending van
toelagen verleend door de Staat, ongeacht
of de naar aanleiding van dergelijke controle vastgestelde inbreuken gepleegd zijn
door aangestelden van de administratie of
door derden. (Art. 1 wet 26 april1962; art.

2 K.B. nr. 5 van 18 april 1967, en art. 2
K.B. 26 april1968.)
15 april 1997
445

PREJUDICIEEL GESCHIL
1. - Arbitragehof- Verplichting voor
het Hof van Cassatie.
Art. 320 B.W. dat verbiedt dat een tijdens het huwelijk geboren kind wordt
erkend door een andere man dan de echtgenoot, wanneer het vermoede vaderschap van laatstgenoemde niet wordt bevestigd door het bezit van staat, zou niet
van toepassing zijn in het geval dat het
Arbitragehof oordeelt dat art. 332, eerste
lid, B.W., dat het recht om vaderschap te
betwisten voorbehoudt aan de echtgenoot,
de moeder en het kind, discriminatoir is;
de vordering tot betwisting van vaderschap die een dergelijke discriminatie aanvoert, is derhalve ontvankelijk en het Hof
van Cassatie, dat kennis heeft genomen
van een voorziening, stelt dienaangaande
een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. (Art. 332, eerste lid, B.W.; art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
209
13 februari 1997
2. - Europese Unie - Verplichting
voor het Hof van Cassatie - Verordening Douanetarief- Toelichtingen - Gevolgen.
Wanneer een cassatiemiddel vragen opwerpt omtrent de uitlegging van een verordening van de Europese Economische
Gemeenschap, is het Hof niet verplicht
prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te
stellen, indien het antwoord op de vragen
blijkt uit de in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen gepubliceerde
toelichtingen bij de verordening.
451
16 april 1997
3. - Arbitragehof- Prejudiciele vraag
- Verplichting voor het Hof van Cassatie
- Grenzen.
Wanneer de ongelijke behandeling waarover eiser zich beklaagt, niet voortvloeit
uit artikel416 Sv., noch uit enige andere
wetsbepaling gelezen in samenhang met
dit artikel, dient het Hof de door eiser
opgeworpen vraag omtrent de schending
van de artt. 10 en 11 Gw. door de artt. 416
en 539 Sv. niet te stellen. (Artt. 10 en 11
Gw. 1994; 416 en 539 Sv.; 26, § 1, 3°, en§
2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
4 72
22 april 1997
4. - Arbitragehof- Verplichting voor
het Hof van Cassatie - Niet ontvankelijk
middel.
Indien een cassatiemiddel een vraag
opwerpt omtrent de schending door een

-

159-

wet van de artt. 10 en 11 Gw., is het Hof
van Cassatie niet gehouden aan het Arbitragehof 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.)
23 april 1997
478
5. - Europese Unie - Verplichting Voorgaanden - Gevolg.
Hoewel artikel 177, laatste lid van het
E.E.G.-Verdrag, zonder enige beperking,
de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale
recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep,
verplicht om elke voor hen opgeworpen
vraag om uitlegging aan het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen
voor te leggen, geldt deze verplichting niet
wanneer de opgeworpen vraag inhoudelijk overeenstemt met een vraag waarover
in een gelijkaardig geval reeds een prejudiciele beslissing is gewezen. (Art. 177,
laatste lid, E.E.G.-Verdrag.)
16juni 1997
648
6. - Artikel177 E.E.G.-Verdrag- Uitlegging van het gemeenschapsrecht- Verplichting voor het Hof van Cassatie E.E.G.-verordening 918/83 - Douanevrijstellingen.
Wanneer de uitlegging van het E.E.G.Verdrag of van een handeling van de instellingen van de Europese Gemeenschap,
zoals art. 112 van E.E.G.-verordening 918/83
betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen, gewijzigd bij de E.E.G.verordening 1315/88, voor het Hof van
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te
wijzen, vraagt het Hof, in de regel, het Hof
van Justitie om bij wijze van prejudiciele
beslissing uitspraak te doen. (Art. 177
E.E.G.-Verdrag.)
25juni 1997
706

7. - Arbitragehof- Hofvan Cassatie
- Verplichting.
Wanneer een in art. 26, § 1, 3°, 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. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
26juni 1997
720
8. - Europese Unie - Uitlegging van
het gemeenschapsrecht- Verplichting voor
het Hofvan Cassatie- E.E. G. -verordening
nr. 1408/71 Raad 14juni 1971- Sociale

zekerheid (E.G.)- OuderdomspensioenVerzekeringstijdvakken - Berekening.
Wanneer de uitlegging van een bepaling
van het E.E.G.-Verdrag of van een akte
van de instellingen van de gemeenschap,
zoals de artikelen 45 en 49, b, ii, van de
verordening nr. 1408/71 van de Raad van
14 juni 1971- Sociale zekerheid- E.G.
betreffende het in aanmerking nemen van
tijdvakken van verzekering inzake ouderdomspensioen, voor het Hof van Cassatie
noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen,
vraagt het Hof, in de regel, het Hof van
Justitie om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen. (Art. 177 E.E.G.Verdrag.)
30juni 1997
728
9. - Arbitragehof-Prejudiciele vraag
als bedoeld in artikel 26 bijzondere wet
Arbitragehof - Voorlopige hechtenis Handhaving - Hof van Cassatie - Verplichting om een prejudiciele vraag te stellen - Perken.
De eigenheid en de doeleinden van de
rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de daarin dwingend
vastgelegde zeer korte termijnen om over
de handhaving van een voorlopige hechtenis te beslissen, staan aan het stellen van
een welkdanige prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof in de weg.
749
15 juli 1997
10. - Arbitragehof- Verplichting van
het Hof van Cassatie - Grenzen.
Wanneer de door eiser aangeklaagde
ongelijke behandeling niet voortvloeit uit
art. 416 Sv., noch uit enige andere wetsbepaling die samen met dat artikel wordt
gelezen, is het Hof niet verplicht de door
eiser gestelde vraag te stellen betreffende
de schending van de artt. 10 en 11 Gw.
door voornoemd artikel. (Artt. 10 en 11
Gw. 1994; art. 416 Sv.; art. 26, § 1, 3°,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
758
5 augustus 1997
11. - Benelux - Voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel- Vraag om uitlegging- Bij het Hof
van Cassatie aanhangige zaak- Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van
een voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als
dusdanig is aangewezen krachtens art. 1
Verdrag Benelux-Gerechtshofvoor het Hof
van Cassatie is opgeworpen, moet het Hof,
in de regel, die vraag aan het BeneluxGerechtshof voorleggen. (Art. 6 Verdrag
Benelux-Gerechtshof.)
9 september 1997
796
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12. - Arbitragehof- Verplichting van
het Hof van Cassatie - Middel dat uitgaat van een verkeerde veronderstelling.
Wanneer een middel, waarin de schending wordt aangevoerd van de artt. 10 en
11 Gw. door een wet, een decreet of een
ordonnantie, uitgaat van een verkeerde
veronderstelling, dient het Hof van Cassatie geen prejudiciiHe vraag te stellen
aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
24 september 1997
851
13. - Arbitragehof - Cassatiemiddel
-Grief- Schending van de artikelen 10
en 11 Gw.- Hofvan Cassatie- Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in
een middel een vraag betreffende schending, onder meer door een wet, van de
artt. 10 en 11 Gw. is opgeworpen, moet het
Hofvan Cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te
doen. (Artt. 6 en 6bis Gw. 1831; artt. 10 en
11 Gw. 1994; art. 26, § 1, 3°, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
17 oktober 1997
996
14. - Arbitragehof- Strafzaken __r_ Taalkeuze - Eentalig gebied - Grondwettigheid- Gelijkheid- Non-discriminatieMet een inwoner uit een gemeente met
bijzonder taalstatuut - Cassatiemiddel
- Prejudiciele vraag - Arbitragehof Verplichting van het Hof
Wanneer de eiser, ongeacht de formulering van de door hem voorgestelde aan het
Arbitragehof te stellen vraag, in een middel een dubbele grond van ongrondwettigheid van het taalkeuzestelsel van
de wet betreffende het gebruik der talen
in gerechtszaken aanvoert, wegens schending van het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel, doordat ze, eensdeels, bepaalt dat de taalkeuze voor de
politierechtbank en de correctionele rechtbank alleen bestaat voor een beklaagde
die alleen de gevraagde taal kent of zich
beter in die taal uitdrukt, anderdeels bepaalt
dat de rechtbank wegens de omstandigheden van de zaak kan beslissen niet op de
aanvraag van de beklaagde te kunnen
ingaan, welke vereiste en mogelijkheid
niet bestaan voor de verzoeker uit een
gemeente met een bijzonder taalstatuut,
waarbij de weigering alleen mogelijk is
voor het geval de verzoeker de taal, waarvan hij het gebruik voor de rechtspleging
vraagt, niet verstaat, is het Hof ertoe
gehouden de prejudiciele vraag naar de
grondwettigheid van die wetsbepalingen

aan het Arbitragehof te stellen. (Artt. 10
en 11 Gw. 1994, 14 t.e.m. 16, 23 en 24
Taalwet Gerechtszaken, en 26, § 1, 3°, en
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
25 november 1997
1216
15. - Hofvan Cassatie- Verplichting
- Europese Unie - Executieverdrag Overeenkomst- Gelijkwaardige verbintenissen - Bevoegde rechte1~
Wanneer, voor de beoordeling van een
cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde
vordering gestoeld op verschillende verbintenissen ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag
worden gebracht, ook al moeten de contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels
van de Staat van de aangezochte rechter,
de ene in het land van de aangezochte
rechter worden uitgevoerd, de andere in
een andere E.G.-lidstaat, in acht genomen
dat de aangezochte rechter op grond van
de hem overgelegde vordering oordeelt
dat de twee verbintenissen die aan de
vordering ten grondslag liggen, niet aan
elkaar ondergeschikt zijn, maar gelijkwaardig, is het Hofvan Cassatie gehouden het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschap te verzoeken over die vraag bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
doen. (Artt. 2 en 5, aanhef, 1, Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Statenleden van de E.G. betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan.
1971.)
4 december 1997
1283

R
RAAD VAN STATE
1. - Beroep tot nietigverklaring van
een bestuurshandeling - Individuele bestuurshandeling- Afwijzing van het beroep
door de Raad van State - Miskenning
van een recht door die bestuurshandeling
- Beoordeling van de {out - Beoordeling
van de schade - Bevoegdheid - Gevolg
van de afwijzing van het beroep door de
Raad van State.
N och de beoordeling van een fout noch
de beoordeling van de uit die fout ontstane schade ontsnappen aan de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht ingeval de
miskenning van het aangevoerde recht
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zou kunnen te wijten zijn aan de handeling van een administratieve overheid,
zelfs indien het beroep tot nietigverklaring van de handeling door de Raad van
State is verworpen. (Artt. 92 en 93 Gw.
1831; artt. 144 en 145 Gw. 1994; artt. 1382
en 1383 B.W.; art. 14 Wet Raad van State.)
43
9 januari 1997
2. - Beroep tot nietigverklaring van
een bestuurshandeling - Gevolg op het
toezicht van de wettigheid van de besluiten
en verordeningen door de hoven en rechtbanken.
De grondwettelijke regel luidens welke
de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en
verordeningen aileen toepassen in zover
zij met de wetten overeenstemmen, maakt
geen onderscheid tussen de handelingen
die hij beoogt, en is dus van toepassing op
de zelfs niet verordenende beslissingen
van de administratieve overheid en op de
bestuurshandelingen, zelfs al zijn zij van
individuele aard; een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State doet geen
afbreuk aan die regel. (Art. 107 Gw. 1931;
art. 159 Gw. 1994; art. 14 Wet Raad van
State.)
9januari 1997
43
3. - Bestuurshandeling
Individuele bestuurs handeling - Beroep tot nietigverklaring - Afwijzing van het beroep
- Rechterlijk gewijsde- Gezag van gewijsde
- Beperkingen.
Ret gezag van gewijsde van een arrest
van de Raad van State dat een tegen een
individuele bestuurshandeling ingesteld
beroep tot nietigverklaring afwijst, belet
niet dat de hoven en rechtbanken recht
doen op een door dezelfde vereisende partij ingestelde vordering tot vergoeding van
de schade die zij beweert te hebben geleden wegens die bestuurshandeling, aangezien het voorwerp van laatstgenoemde
vordering verschilde van dat van het verzoek waarover de Raad van State uitspraak heeft gedaan. (Art. 107 Gw. 1831;
art. 159 Gw. 1994; artt. 2, 23, 24 en 25
Ger.W.)
9 januari 1997
43
4. - Tucht - Vervolging ten laste van
een staatsraad - Voorlopige schorsing Bevoegdheid - Hof van Cassatie.
Wanneer een staatsraad wegens misdaad of wanbedrijf vervolgd wordt, is het
Hof van Cassatie bevoegd om hem het
bevel te geven zich tijdens de vervolging
van iedere dienstuitoefening te onthouden. (Art. 406 Ger.W.)
5 februari 1997
168

5. - Afdeling administratie- Bevoegdheid- Beroep tot nietigverklaring- Akten
en reglementen van administratieve overheden - Administratieve overheden Begrip.
Insteilingen opgericht of erkend door de
federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of
gemeenten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de Rechterlijke of Wetgevende Macht, zijn in beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt
bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden.
(Art. 14 Wet Raad van State.)
14 februari 1997
221
6. - Afdeling administratie- Bevoegdheid- Beroep tot nietigverhlaring- Grenzen- Akte van een administratieve overheid
- Naamloze vennootschap- Oprichting
door een administratieve overheid - Controle door de overheid - Beslissingen bindend voor derden - Ontstentenis - Akte
van de raad van bestuur.
De Raad van State, afdeling administratie, is niet bevoegd om te oordelen over
een vordering tot nietigverklaring van de
beslissing van de raad van bestuur van
een naamloze vennootschap die - ook al
is ze opgericht door een administratieve
overheid en onderworpen aan een verregaande controle van de overheid en al
wordt haar een taak van algemeen belang
toevertrouwd - geen beslissingen kan
nemen die derden kunnen binden en dus
haar privaatrechtelijk karakter niet verliest. [Artt. 144 en 145 Gw. (1994), 92 en
93 (1831) en 14 Wet Raad van State.]
221
14 februari 1997
7. - Bevoegdheid - Administratieve
overheid - Buitengewone schade - Geen
{out - Geen ander rechtscollege bevoegd.
De Raad van State verantwoordt zijn
bevoegdheid naar recht, wanneer hij, na
te hebben vastgesteld dat degenen die
schade hebben geleden ten gevolge van de
daad van een administratieve overheid,
zoals die welke voortvloeit uit een verplichte inenting, geen vergoeding van hun
schade hadden kunnen krijgen op grond
van een fout, verklaart uitspraak te doen
naar billijkheid en hun, met inachtneming van aile omstandigheden van openbaar en particulier belang, "een vergoeding
toekent op grond van de overweging dat
het hier gaat om buitengewone schade.
(Art. 11 Wet Raad van State.)
28 november 1997
1251
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8. - Afdeling administratie- Bevoegdheid - Vlaamse Gemeenschap - Hogescholen- Gesubsidieerde vrije hogeschool
- Onderwijzend personeel- Dienstbetrekking - Arbeidsovereenkomst - Geschillen.
Als een dienstbetrekking ontstaat ingevolge een arbeidsovereenkomst gesloten
tussen een door de Vlaamse Gemeenschap
gesubsidieerde vrije hogeschool, privaatrechtelijke instelling, en een onderwijzend personeelslid, zijn in beginsel de
arbeidsgerechten en niet de Raad van
State, afdeling administratie, bevoegd om
kennis te nemen van de geschillen in
verband met die arbeidsovereenkomst.
(Artt. 144 en 145 Gw. 1994 en 478, 1°,
Ger.W.)
18 december 1997
1400
9. - Arrest afdeling administratie Advocaat bij het Hof - Cassatieberoep
zonder bijstand - Gevolg.
Het cassatieberoep tegen een arrest van
de Raad van State, afdeling administratie, dat is ingesteld zonder de bijstand van
een advocaat bij het Hof van Cassatie, is
niet ontvankelijk. (Artt. 1080 Ger.W., 33
Wet Raad van State, en 1 R.B. 23 aug.
1948 tot vaststelling van de formaliteiten
en de termijnen inzake cassatieberoep tegen
de arresten van de Raad van State.)
18 december 1997
1402

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Sociale zaken (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Uitspraak bij wege
van een algemene en als regel geldende
beschikking - Rechtspraak - Feitenrechter - Beslissing die die rechtspraak
aanvoert - Eigen overtuiging.
De feitenrechter die tot staving van zijn
beslissing vaste rechtspraak aanvoert, verleent aldus aan die rechtspraak niet het
karakter van algemene en als regel geldende beschikking, wanneer hij de redenen aangeeft waarom hij zich bij die rechtspraak aansluit. (Art. 6 Ger.W.)
233
17 februari 1997

2. - Algemeen - Openbaarheid van
de terechtzittingen - Geen vaststelling Nietige beslissing.
Nietig is het door de vrederechter in
laatste aanleg gewezen vonnis, wanneer
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat op de terechtzitting waarop de zaak werd behandeld en
daarna in beraad genomen, de debatten
openbaar zijn geweest of dat het geadieerde
gerecht, conform art. 148, eerste lid, Gw.,
bevolen heeft de zaak met gesloten deuren
te behandelen.
15 mei 1997
550
3. - Algemeen - Uitspraak bij wege
van algemene en als regel geldende beschikking - Hof van beroep - Vroeger arrest.
Het hof van beroep dat zijn beslissing
uitsluitend grondt op een vroeger arrest
van zijn rechtscollege, verleent aan dat
arrest het karakter van een algemene en
als regel geldende beschikking. (Art. 6
Ger.W.)
17 december 1997
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BURGERLIJKE ZAKEN
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4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Behandeling en berechting van de vordering - Verzoek om een nieuwe conclusietermijn- Beschikkingen- Rechtsmiddel.
Uit de wettelijke bepaling dat tegen
beschikkingen van de rechter op verzoeken om een nieuwe conclusietermijn geen
rechtsmiddel openstaat volgt dat geen cassatieberoep openstaat, noch tegen de beschikking die de aanvraag afwijst noch tegen
de beschikking die de aanvraag inwilligt.
(Art. 748, § 2, eerste, vierde en vijfde lid
Ger.W.)
24 januari 1997
103
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen Conclusies - Laattijdige mededeling Heropening van de debatten.
Wanneer de rechter de partijen toestaat
hun dossiers ter griffie neer te leggen en
een van hen daaraan een conclusie toevoegt die zij pas daags v66r de sluiting
van de debatten aan de tegenpartij heeft
medegedeeld, mag hij daarop geen acht
slaan zonder de heropening van de debatten te bevelen. (Art. 769, tweede lid, Ger.W.)
27 februari 1997
289
6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Rechtscollege - Omvang - Betwisting Openbare orde - Mindervaliden - Tegemoetkomingen.
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De wetgeving en reglementen inzake de
tegemoetkomingen aan mindervaliden raken
de openbare orde en de rechter is verplicht de door art. 50 van de wet van 30
dec. 1992, in art. 13 van Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen aangebrachte wijziging toe te passen, zelfs als de Belgische
Staat, staatssecretaris voor Maatschappelijke lntegratie, geen melding heeft gemaakt
van een nieuwe wetgeving. (Art. 13, § 1,
eerste lid, 1o, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 50, 1°, en 53 wet 30 dec.
1992; art. 1 K.B. 14 april 1993; art. 21,
eerste lid, 1°, K.B. 6juli 1987.)
3 maart 1997
292
7. - Burgerlijke zaken- AlgemeenFeiten en redenen - Ambtshalve aanvulling - Voorwaarden.
De rechter moet de juridische aard van
de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en, ongeacht de benaming
die de partijen daaraan hebben gegeven,
de aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie
het bestaan hebben uitgesloten, dat hij
enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd, dat hij noch het
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten
van de partijen eerbiedigt. (Art. 1138, 2°,
Ger.W.)
10 maart 1997
327
8. - Burgerlijke zaken - Algemeen Gemeenschap en gewest - Vordering in
rechte- Vordering tegen de Staat- Opvolging van de Staat door het gewest Opvolging van rechtswege - Veroordeling
van de Staat - Gevolg voor het gewest.
Hoewel de opvolging van de Staat door
de gewesten van rechtswege plaatsheeft,
kan een gerechtelijke beslissing geen verplichtingen opleggen aan een gewest in
een zaak waar het geen partij in het
geding is; zij kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken
niet ten laste leggen van een gewest. (Art.
6, § 1, I, Bijzondere Wet 8 aug. 1980; art.
1 wet 5 maart 1984.)
29 mei 1997
592
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen Ultra petita - Schadevergoeding - Niet
gevorderde schadepost- Nominaal lager
be drag.
Kent meer toe dan gevorderd werd, het
arrest dat bij de omschrijving van de
toegekende schadevergoeding een schadepost vermeldt, die door de eiser niet gevorderd werd, zelfs al is de totale gevorderde
vergoeding hoger dan de toegekende ver-

goeding. (Algemeen rechtsbeginsel houdende verbod ultra petita te beschikken;
artikel1138, 2°, Ger.W.)
16 juni 1997
64 7
10. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Rechtsmacht - Taak van de rechter Bepaling van de toepasselijke rechtsregel
- Recht van verdediging.
De rechter, die tot taak heeft op de hem
voorgelegde feiten de geldende rechtsregels toe te passen, miskent het recht van
verdediging als hij daarbij, zonder het
debat te heropenen, de feiten aanvult die
nodig zijn om een rechtsregel toe te passen. (Algemeen beginsel inzake het recht
van verdediging.)
771
4 september 1997

11. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Rechtsmacht- Geschil door de wet niet
aan de rechter onttrokken- Geschil onderworpen aan arbitrage.
De beslissing van de rechter dat hij
ondanks het arbitragebeding rechtsmacht
heeft, wordt niet naar recht verantwoord
door de enkele red en dat het geschil be trekking heeft op een burgerlijk recht waarvan de wet de kennisneming niet aan zijn
rechtsmacht onttrekt. (Art. 1679, lid 1,
Ger.W.)
4 september 1997
775
12. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Vonnis - Uitspraak - Verhinderde
rechter- Vervanging- Aangewezen rechter - Onverenigbaarheid - Begrip.
Het voorschrift van artikel 292, tweede
lid, Ger.W. staat er niet aan in de weg dat
een rechter die tevoren, in de uitoefening
van een ander rechterlijk ambt, kennis
heeft genomen van de zaak, bij wettige
verhindering van een rechter die mede
overeenkomstig artikel779 Ger.W. over de
zaak heeft beraadslaagd, door de voorzitter van het gerecht wordt aangewezen om
de verhinderde rechter op het ogenblik
van de uitspraak te vervangen. (Art. 292,
tweede lid, en art. 779 Ger.W.)
23 oktober 1997
1024
13. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Vordering in rechte- Oorzaak- Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op het bestaan van een contract
- Precontractuele {out - Gevolg.
Wanneer de partijen hun vorderingen
gronden op het bestaan van een rechtsgeldig gesloten contract, wijzigt de rechter de
oorzaak van die vorderingen wanneer hij
precontractuele fouten, als bedoeld in art.

-1641382 B.W., tegen de partijen in aanmerkingneemt. (Artt. 807 en 1138,3°, Ger.W.;
art. 1382 B.W.)
5 december 1997
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14. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken
(bijzondere regels) - Bevoegdheid- Mindervaliden - Tegemoetkomingen -Minister
- Beslissing - Beroep.
De arbeidsgerechten die kennisnemen
van een beroep tegen een beslissing van
de minister inzake tegemoetkomingen voor
mindervaliden, zijn alleen bevoegd om na
te gaan of de ministeriele beslissing beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke
vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de datum van die beslissing,
de rechten bepalen die voortvloeien uit de
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij
kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de
gegevens waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had moeten granden. (Art. 582, 1°, Ger.W.; art. 8, § 1,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
21 april 1997
462
15. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken
(bijzondere regels) - Maatschappelijke
dienstverlening - Weigering - Administratieve beslissing - Beroep - Draagwijdte - Grens.
Eenieder kan bij de arbeidsrechtbank
in beroep gaan tegen een beslissing inzake
individuele dienstverlening te zijnen opzichte
genomen door de raad van het O.C.M.W.
of door een van de organen aan wie de
raad bevoegdheden heeft overgedragen;
niet ontvankelijk is het beroep dat gegrond
is op die bepaling en niet gericht is tegen
een daarin bedoelde beslissing. (Art. 71
O.C.M.W.-wet.)
21 april 1997
463
16. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken
(bijzondere regels) - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering Terugvordering - Zorgenverstrekker Onverschuldigde betaling- Meerdere verzekeringsinstellingen - Vordering Omvang.
Zo meerdere verzekeringsinstellingen
gezamenlijk een zorgenverstrekker dagvaarden in terugbetaling van ten onrechte
uitgekeerde prestaties van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en in graad
van beroep het eerste vonnis aanvechten
omdat dit de zorgenverstrekker veroordeeld had zonder te bepalen in het voordeel van welke eiser die veroordeling werd
uitgesproken en zij aan de beroepsrechter
bij wijze van "algemene recapitulatie" het

bedrag preciseren dat ieder van hen terugvorderde, dan werpt het arrest dat nagaat
of elk van de beweerd ten onrechte verleende prestaties wel degelijk betaald werden door de respectieve eisende partijen
en of deze wel per prestatie de vereiste
overtuigingsstukken voorleggen, geen
betwisting op die door partijen was uitgesloten. (Artt. 77 4, tweede lid, 1042 en
1138, 2°, Ger.W., algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging en van het
beschikkingsbeginsel.)
30 juni 1997
737
17. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken
(bijzondere regels) - Bevoegdheid Mindervaliden - Tegemoetkomingen Minister - Beslissing- Beroep - Vordering in rechte.
Inzake tegemoetkomingen voor minder..
validen, neemt het arbeidsgerecht kennis,
binnen de perken van de aanhangig gemaakte vordering, van gegevens waarop
de minister heeft beslist of had moeten
beslissen. (Art. 582, 1°, Ger.W.; art. 19
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
22 december 1997
1428
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18. - Strafzaken-Algemeen-Bevoegdheid - Ratione materiae - Openbare
orde - Gevolg- Beklaagde - Rechtspleging.
Doordat de bevoegdheid "ratione materiae" van de strafrechter van openbare
orde is, staat het de beklaagde niet te
kiezen of zijn handelen door beroepsmagistraten of door gezworenen zal worden beoordeeld.
156
4 februari 1997
19. - Strafzaken- Algemeen- Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie Vordering - Conclusie - Overname Procede - Gevolg - Recht van verdediging.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, overnemen van een digitaal bestand of door welk ander grafisch procede
ook, levert geen miskenning van het recht
van verdediging op.
27 mei 1997
578
20. - Strafzaken-Algemeen-Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie Vordering - Conclusie - Overname
Procede - Gevolg - Beraad.
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De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, overnemen van een digitaal bestand of door welk ander grafisch procede
ook, wettigt niet het op redelijke grand
gestoelde vermoeden dat het openbaar
ministerie aan het beraad van de rechter
heeft deelgenomen.
27 mei 1997
578
21. - Strafzaken - Algemeen - In
eerste aanleg - Miskenning recht van
verdediging - Gevolg - Dubbele aanleg.
Een miskenning van het recht van verdediging in eerste aanleg doet geen afbreuk
aan de behandeling van de zaak in twee
instanties.
30 september 1997
872

STRAFVORDERING
22. - Strafzaken - Strafvordering Verplichting tot omschrijving - Verzwarende omstandigheden - Gevolgen.
Tegenstrijdig is de beslissing waarbij,
op de strafvordering, een veroordeling wordt
uitgesproken wegens diefstal, gepleegd door
middel van geweld of bedreiging met een
van de bij art. 472 Sw., bepaalde omstandigheden, en, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundigenonderzoek bevolen
wordt teneinde de graad van mogelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid vast te
stellen, nu zij het eventuele bestaan impliceert van een van de bij art. 473, Sw.,
bepaalde verzwarende omstandigheden die
in het bewezen verklaarde misdrijf echter
niet begrepen is.
75
15 januari 1997
23. - Strafzaken - Strafvordering Nieuwe kwalificatie van de feiten - Vereisten.
In correctionele of politiezaken maakt
de door een onderzoeksgerecht gewezen
beschikking tot verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de erin vervatte kwalificatie bij
de vonnisgerechten aanhangig, doch de
feiten zoals ze blijken uit de stukken van
het onderzoek of het opsporingsonderzoek
en die aan de beschikking of dagvaarding
ten grondslag liggen; die kwalificatie is
voorlopig en het vonnisgerecht heeft het
recht en de plicht om, mits het recht van
verdediging wordt geeerbiedigd, aan de
ten laste gelegde feiten hunjuiste omschrijving te geven. (Artt. 145 en 182 Sv.)
28 januari 1997
119

24. - Strafzaken - Strafvordering Fiscaal misdrijf- Bij een andere gerechtelijke overheid aanhangig geschil - Uitstel van de uitspraak.
Wanneer de beklaagde de strafrechter
heeft gewezen op het verband tussen de
bij hem aanhangige strafzaak en een andere
zaak, maar zonder te concluderen tot uitstel van de uitspraak bij toepassing van
art. 74, § 4, W.B.T.W., schendt de rechter
deze wetsbepaling niet wanneer hij de
uitspraak over de tenlastelegging niet uitstelt totdat aan die andere zaak een einde
is gemaakt bij een in kracht van gewijsde
gegane beslissing.
119
28 januari 1997
25. - Strafzaken - Strafvordering Openbaar ministerie - Onafhankelijkheid - Hoger beroep - Beoordelingsbevoegdheid- Beoordeling door de rechter.
Het staat aan de procureur des Konings
te oordelen of er grand is tot het instellen
van hager beroep tegen een beslissing
waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken; wegens de onafhankelijkheid van het
openbaar ministerie is het de strafrechter
niet toegelaten de beslissing van de procureur des Konings om wel of niet hager
beroep in te stellen, te beoordelen of hem
ter zake bevel te geven.
4 maart 1997
303
26. - Strafzaken - Strafvordering Hoger beroep - Taak van de rechterKwalificatie.
Ook in tweede aanleg heeft de rechter
het recht en de plicht het feit van de
vervolging volledig en juist te kwalificeren, mits het feit hetzelfde blijft en de
beklaagde de gelegenheid krijgt zich over
de nieuwe kwalificatie te verdedigen.
25 november 1997
1197
27. - Strafzaken - Strafvordering Hoger beroep - Bevoegdheid van de rechter - Feit - Grenzen.
In hager beroep mag aan de beklaagde
geen ander feit dan dat van de vervolging
ten laste worden gelegd.
25 november 1997
1197
28. - Strafzaken - Strafvordering Verkeersovertreding - Burgerlijke vordering aangaande lichamelijke schade Geen heromschrijving van het misdrijfGevolg.
De rechters die, zonder te onderzoeken
of de letsels waarvoor vergoeding gevorderd wordt al of niet werden veroorzaakt
door de aan de verdachte ten laste gelegde verkeersovertreding, de burgerlijke
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rechtsvordering niet toelaatbaar verklaren op grond aileen van de overweging dat
verdachte "geen inbreuk op de artt. 418420 Sw. ten laste wordt gelegd", verantwoorden hun beslissing de oorspronkelijke
kwalificatie gegeven aan het feit der tenlastelegging niet te heromschrijven, niet
naar recht.
2 december 1997
1270
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29. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke belangen- Strafgerechten - Verplichting.
De politierechtbank moet ambtshalve
de burgerlijke belangen aanhouden, zelfs
bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling,
wanneer de zaak wat die belangen betreft
niet in staat van wijzen is; dezelfde wettelijke verplichting geldt voor de correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak
doet. (Art. 4, tweede lid, V.T.Sv.)
23 april 1997
481
30. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering- Geen conclusie- Betwisting
-Bewijs.
Voor de strafgerechten kan de omstandigheid dat een partij akkoord gaat met
de vordering van een andere partij niet
worden afgeleid uit het ontbreken van een
conclusie dienaangaande. (Art. 1138, 2°,
Ger.W.; beginsel van de accusatoire rechtspleging.)
851
24 september 1997
31. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Definitieve vergoeding Rechtsmacht van de strafrechter volledig
uitgeoefend - Gevolg.
De strafrechter die over de gehele vordering van de burgerlijke partij uitspraak
doet, heeft zijn rechtsmacht met betrekking tot de rechtsvordering van voornoemde partij volledig uitgeput en kan,
bijgevolg, zijn beslissing over het overige
van die vordering, over de interest en over
de kosten niet aanhouden. (Artt. 3 en 4
V.T.Sv.)
26 november 1997
1223
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Art. 3
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6.3

Art. 7

Art. 8
Allerlei
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
ART. 3
1. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 3- Tuchtzaken- Instituut der Accountants - Beroepstucht - Commissie van
beroep - Tuchtstraf- 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 Instituut der
Accountants heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E.V.R.M. (Art. 92 wet 21
februari 1985; art. 3 E.V.R.M.)
23 oktober 1997
1022
ART. 5

Art. 5.3
2. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 5 - Artikel 5.3 - Redelijke termijn - Beoordeling - Tijdstip van de
beoordeling- Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling- Verzoek van de
gehechte beklaagde.
Om te oordelen of de in art. 5.3 E.V.R.M.
bepaalde redelijke termijn al dan niet
overschreden is, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis,
inzonderheid over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zich plaatsen ten
tijde van zijn beslissing. (Art. 5.3 E.V.R.M.;
art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis.)
617
4 juni 1997
Art. 5.4
3. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 5 - Artikel 5.4 - Uitlevering Vreemdeling gedetineerd ter beschikking
van de Uitvoerende Macht - Voorziening
bij de rechter - Draagwijdte.
De omstandigheid dat het onderzoeksgerecht niet meer bevoegd is om te oordelen over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat door de vreemdeling is
ingediend nadat hij definitief ter beschikking is gesteld van de Uitvoerende Macht,
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schendt art. 5.4 E.V.R.M. niet wanneer de
vreemdeling in de loop van de exequaturprocedure over het recht heeft beschikt
om voorziening te vragen bij de rechter.
(Art. 5.4 E.V.R.M.)
16 december 1997
1380

4. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 5- Artikel 5.4- Voorlopige hechtenis- Handhaving- CassatiemiddelOnvolledig dossier - Proces-verbaal niet
bij het dossier gevoegd.
Een verdachte, wiens hechtenis door de
kamer van inbeschuldigingstelling is
gehandhaafd, kan noch de schending van
art. 5.4 E.V.R.M. noch de schending van
zijn recht van verdediging aanvoeren op
grond dat er in het dossier dat voor hem
en zijn raadsman ter inzage is gelegd, een
proces-verbaal zou ontbreken, nu uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de
kamer van inbeschuldigingstelling de onpartijdigheid van het door de onderzoeksrechter voor de raadkamer mondeling uitgebrachte verslag heeft betwist, en evenmin dat hij verzocht heeft ofwel om die
magistraat over het zogezegd ontbrekende proces-verbaal te ondervragen, ofwel
om de zaak met het oog op de voeging en
het onderzoek ervan te verdagen. (Art. 5.4
E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1433
ART. 6
Art. 6.1
5. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken Onpartijdige rechter - Beschikking tot
verwijzing- Niet-vermelding van de naam
van de rechter- Vonnisgerechten- Zetelsamenstelling - Regelmatigheid - Vaststelling - Controle door het Hof
Gegrond is het middel hieruit afgeleid
dat eiser noch het Hof, uit de stukken
waarop het vermag acht te slaan, kunnen
nagaan of de zetels van de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld en nl. alle waarborgen van objectieve
onpartijdigheid boden, doordat de appelrechters niet vaststelden dat geen van de
rechters de beschikking tot verwijzing,
waarop de naam van de rechter niet vermeld werd, heeft gewezen. (Art. 292, tweede
lid, Ger.W., en 6.1 E.V.R.M.)
4 februari 1997
153

6. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke ter-

mijn - Beslissing van onbevoegdheid Cassatieberoep van de beklaagde- Rechtsbelang.
De redelijke duur van het proces op het
ogenblik van de bestreden beslissing is
niet bepalend voor een rechtsbelang om
als beklaagde een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen als de rechter zich
onbevoegd heeft verklaard.
4 februari 1997
156
7. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6- Artikel 6.1 - Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Schending Procedure - Wraking.
De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat
schending van art. 6.1 E.V.R.M. en van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging en de onpartijdigheid van de rechter niet bij wege van
wraking kunnen worden aangevoerd. (Art.
828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
4 februari 1997
162
8. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1- Strafzaken- Internering- Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige behandeling- Deskundigenonderzoek- College van deskundigen- Samenstelling - Objectiviteit.
De kamer van inbeschuldigingstelling
die haar beslissing tot internering van een
verdachte steunt op een verslag van een
door haar aangesteld college van deskundigen, met als opdracht een verder geestesonderzoek van de verdachte, miskent diens
recht op een eerlijke, onafhankelijke en
onpartijdige behandeling van zijn zaak
niet doordat de door de onderzoeksrechter
aangestelde deskundige, met als opdracht
de geestestoestand van de verdachte te
onderzoeken, deel uitmaakte van dit college, daar deze omstandigheid niet tot
gevolg had dat dit college dit onderzoek
niet objectiefkon uitvoeren. (Art. 6.1 E.VR.M.)
11 februari 1997
207
9. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6- Artikel 6.1 - Strafzaken- Recht
op een eerlijke behandeling van de zaak Deskundigenonderzoek - Tegenexpertise
- Onmogelijkheid ingevolge het deskundigenonderzoek - Gevolg.
Wanneer de partijen de mogelijkheid
hadden de bevindingen van het deskundigenonderzoek te betwisten, kan geen schending van artikel 6.1. E.V.R.M. noch een
miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid uit de omstandigheid dat,
door het teloorgaan van het onderzochte
overtuigingsstuk tengevolge van het
deskundigenonderzoek, de partijen in de
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onmogelijkheid verkeerden een tegenexpertise uit te voeren.
25 februari 1997
280
10. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid van
de rechter- Hof van beroep- Samenstelling - Magistraat belast met een gerechtelijk onderzoek in aanverwante zaak Regelmatigheid.
Wanneer een magistraat van het hof
van beroep werd belast met het gerechtelijk onderzoek van de klacht met burgerlijkepartijstelling van een of meerdyre beklaagden
wegens valsheid in geschrifte, gepleegd in
het proces-verbaal van de terechtzitting
bij het behandelen van hun zaak voor de
correctionele rechtbank, zonder dat hij de
grond van de zaak zelfhoefde te onderzoeken of over deze zaak zelf een standpunt
hoefde in te nemen, is de omstandigheid
dat dezelfde magistraat later zitting neemt
in de correctionele kamer van het hofvan
beroep die over de zaak zelf uitspraak
moet doen, niet van aard dat zij bij de
beklaagde een gewettigde twijfel kan doen
ontstaan aan de geschiktheid van de aldus
samengestelde kamer om de zaak op onpartijdige wijze te behandelen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
4 maart 1997
303
11. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Wapengelijkheid Eerlijk proces - Meerdere beklaagden Vrijspraak - Verschillende behandeling
- Hoger beroep van het openbaar ministerie beperkt tot een vrijspraak - Gevolg.
De verschillende behandeling van de
beklaagde, doordat de procureur des Konings
hoger beroep instelde tegen zijn vrijspraak en niet tegen de vrijspraak van
een medebeklaagde, ontneemt de beklaagde
de kans niet om vrij tegenspraak te voeren over de door het openbaar ministerie
tegen hem ingebrachte gegevens; het beginsel van wapengelijkheid en het recht van
de beklaagde op een eerlijk proces wordt
daardoor niet miskend. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
4 maart 1997
303
12. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 -Art. 6.1 - Meerdere beklaagden
- Vrijspraak - Verschillende behandeling - Hoger beroep van het openbaar
ministerie beperkt tot een vrijspraak Herkwalificatie - Gevolg.
Door een veroordelingvan een beklaagde
in hoger beroep na herkwalificatie van het
feit, ongeacht de vrijspraak van een medebeklaagde door de eerste rechter, wordt
artikel 6 E.V.R.M. niet geschonden.
4 maart 1997
303

13. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdig heid van
de rechter - Verwantschap.
Alleen uit de omstandigheid dat er tussen een rechter en een advocaat van een
der partijen verwantschap heeft bestaan,
kan niet worden afgeleid dat die rechter
niet in staat is de zaak op onpartijdige
wijze te berechten. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
17 april 1997
456
14. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Herstel in eer en
rechten - Latere vervolging- Samenvoeging van de dossiers - Wettigheid Vereiste.
N och een miskenning van het recht van
verdediging, noch een miskenning van het
beginsel van het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak kunnen worden afgeleid uit het feit dat het dossier,
dat gerechtelijk de feiten vaststelt waarop
de veroordeling van een in eer en rechten
herstelde persoon gegrond was, samengevoegd werd met het dossier van de latere
vervolging, nu die persoon de mogelijkheid heeft gekregen om alle door het openbaar ministerie tegen hem aangevoerde
gegevens ongehinderd tegen te spreken.
(Art. 634 Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1
I.V.B.P.R.)
23 april 1997
482
15. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Onpartijdige
rechter - Krijgsraad- Samenstelling Zelfde zaak - Voorlopige hechtenis Voorlopige invrijheidstelling - Veroordeling- Zelfde rechter- Nietigheid.
Art. 6.1 E.V.R.M. evenals het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter worden geschonden
door het veroordelend vonnis van de krijgsraad die, inzonderheid, samengesteld is
uit een magistraat die, nu hij de uitspraak
over de voorlopige hechtenis heeft gewezen, zitting heeft gehouden in de zaak om
de voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde te weigeren.
527
7 mei 1997
16. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6- Artikel 6.1 - Beroepsorden Orde van Geneesheren- Raad van beroep
- Verdachte geneesheer -Recht op billijk
proces.
Noch het recht van verdediging noch
artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. worden geschonden, wanneer blijkt dat de verdachte geneesheer het recht heeft verkregen zich zowel
v66r de terechtzitting van de raad van
beroep als op de terechtzitting te laten
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bijstaan door een advocaat naar zijn keuze.
(Artt. 6.1 en 6.3.c E.VR.M.)
23 mei 1997
566

17. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling - Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling- Verzoek van de gehechte beklaagde - Bevoegdheid van het gerecht.
De rechter die uitspraak doet over een
voorlopige hechtenis, meer bepaald het
vonnisgerecht dat uitspraak doet over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling,
is niet bevoegd om te oordelen of de in art.
6.1 E.VR.M. bepaalde redelijke termijn
bij de berechting van de zaak al dan niet
in acht zal zijngenomen. (Art. 6.1 E.VR.M.;
art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis.)
4 juni 1997
617
18. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie - Begrip.
De afkeuring in een uitspraak in hager
beroep, van een redenering gevolgd door
de eerste rechter in een beroepen vonnis,
is in beginsel geen blijk van vooringenomenheid of partijdigheid, tenzij uit de
redenen van de appelrechter zou blijken
dat hij vooringenomen ofpartijdig was bij
het beoordelen van de zaak of althans de
indruk kan wekken. (Art. 6.1 E.VR.M.;
art. 14.1 I.VB.P.R.)
20 juni 1997
676
19. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 -Recht op onpartijdige rechter - Gelijkheid der wapenen
- Rechterl~jke tucht- Betrokkene - Verzoek tot bijkomend onderzoek- Ondervraging van getuigen - Feitenrechter Beoordelingsvrijheid- Gevolg.
Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch enig algemeen beginsel van onpartijdigheid van de
rechter of van de gelijkheid der wapens
worden geschonden doordat de rechter
weigert in te gaan op het verzoek personen te horen als getuigen, waarvan verklaringen in een dossier zijn opgenomen,
op grand dat de partij die het getuigenverhoor vraagt, die verklaringen als zodanig
niet betwist en die verklaringen blijven
behoren tot het geheel van voorhanden
zijnde gegevens die de rechter bij zijn
beoordeling betrekt. (Art. 6.1 E.VR.M.;
algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de rechter en gelijkheid der
wapenen.)
20 juni 1997
680

20. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.1- Eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen Anonieme getuigen - Verklaring van de
jury - Geen motivering - Gevolgen.
Uit de enkele omstandigheid dat de
gezworenen voor het hof van ass is en niet
verplicht zijn hun overtuiging te motiveren, kan niet worden afgeleid dat de veroordeling uitsluitend of in beslissende mate
op de verklaringen van anonieme getuigen is gesteund, en dat de beschuldigde
bij de uitspraak over de gegrondheid van
de tegen hem ingestelde strafvordering
geen eerlijk proces gekregen heeft in de
zin van art. 6.1 E.VR.M.
15 juli 1997
744
21. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen Anonieme getuigen - Mogelijkheden tot
ondervraging via een telefoonapparaat Verweermogelijkheden - Gevolgen.
Het tegensprekelijk karakter van het
verhoor van de anonieme getuigen en van
de rechtspleging voor het hofvan assisen,
alsmede het recht op een eerlijk proces en
het recht van verdediging worden in principe geeerbiedigd wanneer aan de beschuldigde verweermogelijkheden tijdens het
gerechtelijk onderzoek, en mogelijkheden
tot ondervraging van de anonieme getuigen tijdens de terechtzittingen van het hof
van assisen, geboden worden.
744
15 juli 1997
22. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - HerzieningAdvies en verwijzing tot herziening- Toepassing.
Art. 6.1 E.VR.M. heeft, in de regel,
aileen betrekking op de uitoefening van
het recht van verdediging voor de vonnisgerechten, en niet op de rechtspleging die
voor het hofvan beroep wordt gevoerd om,
met toepassingvan art. 445 Sv., een advies
te krijgen over een aanvraag tot herziening. (Art. 6.1 E.VR.M.)
1 oktober 1997
873
23. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke
behandeling van de zaak - Begrip.
Om te beoordelen of een zaak eerlijk is
behandeld, in de zin van art. 6.1 E.VR.M.,
moet worden nagegaaan of de zaak in
haar geheel op een eerlijke wijze is behandeld; blijkt dat de beschuldigde of de beklaagde voor het vonnisgerecht de kans
heeft gekregen om vrij tegenspraak te
voeren over de door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens, dan kan hij niet
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beweren dat hij geen recht heeft gehad op
een eerlijke behandeling van zijn zaak in
de zin van het Verdrag.
879
1 oktober 1997
24. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Rechterlijk gewijsde - Strafzaak - Gezag van
gewijsde - Gelding ten opzichte van derden.
De krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering bestaande regel dat beslissingen
op de strafVordering niet opnieuw ter sprake
mogen gebracht worden ter gelegenheid
van een burgerlijk proces, moet gelezen
worden in samenhang met het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging en artikel 6.1 E.V.R.M.; het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde staat er
niet aan in de weg dat een partij in een
later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen partij
was in dat geding of er niet vrij haar
belangen kon laten gelden.
2 oktober 1997
889

25. - 1krdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Vastgoedmakelaar- Weigering van inschrijvingBurgerlijk recht - Begrip.
Nude kamers van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars onder
meer uitspraak doen over de beroepen
tegen de beslissingen genomen door de
uitvoerende kamers in verband met de
vraag of een aanvraag tot inschrijving al
dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten, doen zij in dergelijk geval uitspraak
over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel
6, lid 1, E.V.R.M. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
1011
20 oktober 1997
26. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijke behandeling van de zaak - Openbare terechtzitting - Vastgoedmakelaar
- Weigering van inschrijving.
Nu niet blijkt dat betrokkene ondubbelzinnig aan de openbaarheid van de behandeling van zijn verzoek tot inschrijving
heeft verzaakt, schendt de beslissing van
de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, die niet
op grand van een behandeling van de zaak
in openbare terechtzitting werd genomen,
artikel6, lid 1, E.V.R.M. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
1011
20 oktober 1997

27. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 - Art. 6.1 - Eerlijk proces Onderzoeksgerechten.
De bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M.
zijn, in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten, behalve als door de
niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in gedrang
dreigt te komen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 oktober 1997
1028
28. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1- Tuchtzaken- Orde
vanApothekers -Provinciale raad- Openbaarheid van beslissing - Beoordelingsvrijheid van de apotheker.
Het verzoek om de beslissing van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers met gesloten deuren of in openbare
terechtzitting te wijzen, hangt van de beoordeling van de vervolgde apotheker af en is
geen substantiiHe rechtsvorm; nieuw en
derhalve niet ontvankelijk is het cassatiemiddel waarin de provincieraad verweten
wordt in openbare terechtzitting uitspraak te hebben gedaan, als niet blijkt
dat de apotheker dat bezwaar voor de
raad van beroep heeft aangevoerd. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 24 Apothekerswet.)
1031
24 oktober 1997
29. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.1 - Onpartijdigheid Tuchtzaken - Orde van Apothekers Provinciale raad- Klacht van een lid van
de raad - Deelname van de klagende
partij aan het onderzoek van de zaak Grenzen.
Twijfel aangaande de onpartijdigheid
en de onafhankelijkheid van de provinciale raad van de Orde van Apothekers
kan niet worden gewekt door de omstandigheid dat de auteur van de tegen de
vervolgde apotheker neergelegde klacht
zittingen heeft bijgewoond, tijdens welke
de provinciale raad beslist heeft om klachten samen te voegen en die apotheker voor
een aanvullend onderzoek op te roepen.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 oktober 1997
1031
30. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6- Art. 6.1 - Artt. 6.1 en 6.3, a en b
- Strafzaken - Onopzettelijk toebrengen
van slagen of verwondingen- Gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg - Overtredingen van het Wegverkeersreglement - Geen
afzonderlijke strafvervolging - Gevolg.
Noch het recht van verdediging, noch de
artt. 6.1 en 6.3, a en b, E.V.R.M. en de artt.
14.1 en 14.3, a en b, I.V.B.P.R. worden
geschonden door het arrest dat, zonder de
beklaagde op de hoogte te brengen, een of
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meer overtredingen van het Wegverkeersreglement aanmerkt als een bestanddeel
van het misdrijf onopzettelijke slagen en
verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde
waarvan dat arrest geen enkele veroordeling uitspreekt. (Algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging; artt. 6.1 en
6.3, a en b, E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3, a
en b, I.V.B.P.R.; artt. 418 en 420 Sw.)
5 november 1997
1078
31. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6 -Art. 6.1 - Belastingzaken Draagwijdte.
Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing
op de geschillen over rechten en verplichtingen in belastingzaken, tenzij de rechtspleging in belastingzaken leidt of kan
leiden tot een naar aanleiding van een
strafvordering uitgesproken straf in de
zin van die bepaling. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
21 november 1997
1193
32. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafuervolging
- Redelijke termijn - Overschrijding Sanctie.
Wanneer de feitenrechter vaststelt dat
de verdachte niet is berecht zonder onredelijke vertraging, zoals vereist door art.
14.3, aanhef en c, I.V.B.P.R., of dat de in
art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, mag hij de strafvordering op deze grond niet onontvankelijk
of vervallen verklaren; wanneer hij regelmatig vaststelt dat de schending van de
verdragsbepalingen zo buitensporig is dat
ook de minimumstraf zelfs met uitstel
geen passend herstel zou vormen, kan hij
volstaan met een schuldigverklaring. (Artt.
6.1 E.V.R.M., 14.3, aanhef en onder c,
I.V.B.P.R.)
9 december 1997
1333
33. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht van verdediging - Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek - Niet contradictoir karakter- Rechter- De bat op tegenspraak
- Deskundigenverslag - Waarde van inlichting - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt niet
geschonden wanneer het niet contradictoir karakter van een deskundigenonderzoek voor de rechter kan worden tegengesproken en waaraan de rechter slechts
een waarde van een inlichting hecht. (Art.
6.1 E.V.R.M.)
11 december 1997
1348
34. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Tuchtzaken -

Orde van Architecten - Raad van beroep
- Werking - Leden - Vergoedingen Vaststelling- Betaling- Nationale raad
- Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van aile leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging. (art. 648,2°, Ger.W.);
hieraan staat niet in de weg dat de nationale raad ook als orgaan van de Orde in
het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,
38, 7°, Architectenwet.)
1406
18 december 1997
35. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Tuchtzaken Orde van Architecten - Raad van beroep
- Werking - Leden - Vergoedingen Vaststelling- Betaling- Nationale raad
- Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging. (art. 648, 2°, Ger.W.);
hieraan staat niet in de weg dat de nationale raad ook als orgaan van de Orde in
het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,
38, 7°, Architectenwet.)
1407
18 december 1997
36. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.1 - Tuchtzaken Orde van Architecten - Raad van beroep
- Werking - Leden - Vergoedingen Vaststelling- Betaling- Nationale raad
- Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.
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van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, hebben niet tot gevolg
dat de raad van beroep hierdoor zijn wettelijk vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid verliest. (Artt. 6.1 E.V.R.M. en
38, 7°, Architectenwet.)
18 december 1997
1407
Art. 6.2
37. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld - Waarborgen.
Het vermoeden van onschuld ten aanzien van de beklaagde wordt gewaarborgd
onder meer door de tegenspraak die hij
met betrekking tot de vaststellingen van
de verbalisanten vermag te voeren, waaronder het al of niet objectief karakter van
deze vaststellingen en door de onpartijdigheid waarmede de rechter de bewijswaarde van deze vaststellingen beoordeelt.
(Art. 6.2 E.V.R.M.)
4 februari 1997
158
38. - Verdrag Rechten van de MensArt. 6- Art. 6.2- Vennoeden van onschuld
- Voorlopige hechtenis - Handhaving Voorwaarden.
Het vermoeden van onschuld wordt niet
miskend door het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis van de
verdachte beveelt, nu het vaststelt dat er
redelijke termen aanwezig zijn om te vermoeden dat hij de in het aanhoudingsbevel vermelde feiten heeft begaan en er
redelijke gronden zijn om aan te nemen
dat het noodzakelijk is hem te beletten
andere strafbare feiten te begaan. (Art.
6.2 E.V:R.M.)
12 februari 1997
208
39. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6- Artikel 6.2- Jeugdrechtbank
- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging Behoud in het milieu - Prestatie van
opvoedkundige of filantropische aard Aard- Gevolg- Aanwijzingen van schuld
- Vermoeden van onschuld.
De jeugdrechter die vaststelt dat er in
het strafdossier in hoofde van een voor
hem gebrachte minderjarige aanwijzingen van schuld zijn, zonder voorafgaande

beslissing ten gronde, diens behoud in zijn
milieu niettemin afhankelijk stelt van de
uitvoering van prestatie van opvoedkundige aard, legt hem aldus een maatregel
op die een sanctionerend karakter heeft,
wat het oordeel inhoudt dat hij het als
misdrijf omschreven feit heeft gepleegd,
en miskent zodoende het vermoeden dat
de minderjarige geacht wordt onschuldig
te zijn. (Artt. 37, § 2, 2°, tweede lid, b, 50
en 52, eerste lid, Jeugdbeschermingswet,
6.2 E.V:R.M.)
4 maart 1997
307
40. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6 - Art. 6.2 - Voorlopige hechtenis
- Handhaving - Bevel tot aanhouding
- Motivering- Vermoeden van onschuld
- Eerbiediging.
Het in de artt. 6.2 E.V:R.M. en 14.2
I.V:B.P.R. vastgelegde vermoeden van onschuld wordt miskend door het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling waaraan het bevel tot eerste verschijning, dat
volgt op het bevel tot aanhouding, voorgelegd wordt en dat, met verwijzing naar de
reden van het bevel tot aanhouding, uitspraak doet over de schuld van de beklaagde.
(Artt. 6.2 E.V:R.M. en 14.2 I.V:B.P.R.)
19 maart 1997
385
41. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld- Voeging van een ander dossier.
Aileen uit de omstandigheid dat het
openbaar ministerie bij een rechtspleging
voor het hof van assisen een dossier heeft
gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter
kennis gebrachte feiten, kan geen schending worden afgeleid van het recht van
verdediging of van het vermoeden van
onschuld, nu de beschuldigde de tegen
hem aangevoerde gegevens ongehinderd
heeft kunnen tegenspreken en de zaak, in
haar geheel, eerlijk is behandeld. (Art. 6.2
E.V:R.M.)
14 mei 1997
549
42. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld- Beoordeling- Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek van de gehechte beklaagde- Motivering - Wettigheid.
Het arrest dat, zonder het beginsel van
het vermoeden van onschuld te miskennen, vaststelt dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan en de omstandigheden vermeldt die de hechtenis verantwoorden, gelet op de in art. 16 Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde criteria, is regel-
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matig met redenen omkleed en verantwoordt zijn beslissing naar recht. (Art. 16
Wet Voorlopige Hechtenis.)
617
4 juni 1997
43. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 6- Art. 6.2- Vermoeden van onschuld
- Voorlopige hechtenis - Handhaving Eerste beslissing - Wettigheid van het
bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten
nagaan, zijn bevoegd om de redenen ervan
te verbeteren, hetzij door een onjuiste
reden door een juiste te vervangen, hetzij
door de mogelijke fouten in dat bevel te
verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter
het vermoeden van onschuld miskend heeft,
nu die miskenning geen onherstelbaar
gebrek is. (Artt. 16, § 5, en 26 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 6.2 E.V.R.M.; art.
14.2 I.V.B.P.R.)
5 november 1997
1082

ART. 7
46. - Verdrag Rechten van de Mens Art. 7 - Strafzaken - Strafbepaling Legaliteit - Misdrijf- Omschrijving Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met
andere bepalingen gelezen, op voldoende
preciese wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de
strafbepaling toepasselijk is - waarbij
rekening mag worden gehouden met de
bijzondere hoedanigheid of functie van
deze personen - mogelijk is om op grond
ervan de feiten en nalatigheden te kennen
die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de
rechter. (Artt. 7 E.V.R.M., 15 I.V.B.P.R.,
12, tweede lid, Gw. 1994, 2 Sw. en 1
V.T.Sv.)
25 november 1997
1212

Art. 6.3

ART. 8

44. - Verdrag Rechten van de MensArtikel 6- Artikel 6.3- BeroepsordenOrde van Geneesheren- Raad van beroep
- Verdachte geneesheer - Recht op een
raadsman naar keuze.
N och het recht van verdediging noch
artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. worden geschonden, wanneer blijkt dat de verdachte geneesheer het recht heeft verkregen zich zowel v66r de terechtzitting van
de raad van beroep als op de terechtzitting te laten bijstaan door een advocaat naar zijn keuze. (Artt. 6.1 en 6.3.c
E.V.R.M.)
23 mei 1997
566

47. - Verdrag Rechten van de MensArt. 8 - Recht op eerbiediging van het
prive-leven - Onderzoek in strafzaken Bloedstaal - Toestemming van de betrokkene.
Noch het algemeen rechtsbeginsel dat
verbiedt om op iemand dwang uit te oefenen, noch het door artikel 8 E.V.R.M.
gewaarborgde recht op eerbiediging van
het prive-leven, waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit
behoort, staan eraan in de weg dat voor de
noodwendigheden van het strafonderzoek
van een persoon met diens toestemming
een bloedstaal wordt genomen. (Art. 8
E.V.R.M.)
25 februari 1997
280

45. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artikel 6.3 - Recht op bijstand van een talk - Uitspraak van een
arrest - Toepassingsgebied.
Geen wetsbepaling schrijft voor de
arresten ter terechtzitting te vertalen ten
behoeve van de beklaagden die de taal
van de rechtspleging niet spreken; het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging en de artikelen 6, 3, a en
e, E.V.R.M. en 14, 3, a en f, I.V.B.P.R.
hebben betrekking op de debatten voor
de vonnisgerechten en niet op de uitspraak van het vonnis of van het arrest.
(Artt. 6.3, a en e, E.V.R.M.; 14.3, a en f,
I.V.B.P.R.)
8 juli 1997
740

48. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 8- Artikel14 - Eerbiediging van
het gezinsleven - Op geboorte gebaseerd
onderscheid - Echtscheidingsgeding Uitkering tot levensonderhoud - Lasten
van onderhoudsplichtige- Buiten het huwelijk geboren kinderen.
De rechter die de door de echtgenoot
tijdens een echtscheidingsgeding verschuldigde onderhoudsbijdrage vaststelt, kan
de lasten die de echtgenoot heeft voor het
levensonderhoud en de opvoeding van de
door hem erkende kinderen die uit zijn
relatie met een andere vrouw dan zijn
echtgenote zijn geboren, niet weren op
grond dat de behoeften van het wettige
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gezin primeren. (Artt. 8 en 14 E.V.R.M.;
art. 213 B.W.; art; 1280 Ger.W.)
5 september 1997
781
49. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 8 - Artikel 8.1 - Recht van een
ieder op eerbiediging van zijn prive-leven
en zijn gezinsleven - Draagwijdte.
De bepaling van art. 8.1 E.V.R.M., luidens welke een ieder recht heeft op eerbiediging van zijn prive-leven en zijn gezinsleven, in zoverre zij in beginsel de Staat
verbod oplegt zich te mengen in het priveleven en in het gezinsleven van de individuen, stelt een norm die in de regel voldoende
nauwkeurig en volledig is om directe werking te hebben; in zoverre die bepaling
evenwel verplichtingen bevat in die zin
dat de Staat, bij het bepalen van het
stelsel van familiebanden, zoals dat van
de rechten van de natuurlijke kinderen op
de nalatenschap van hun overleden vader,
zo moet handelen dat dezen een normaal
gezinsleven kunnen leiden, is zij niet voldoende nauwkeurig en volledig om directe
werking te hebben; in zoverre legt zij aan
de Staat slechts een verplichting op om te
handelen, die de wetgever moet nakomen,
maar kan zij niet gelden als bron van
subjectieve rechten en van verplichtingen
voor particulieren. (Art. 8.1 E.V.R.M.)
19 september 1997
843
50. - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 8 - Artikel 8.2 - Verplichting tot
inenting - Noodzakelijke maatregel tot
bescherming van de gezondheid - Feitenrechter - Beoordelingsbevoegdheid.
De rechter beoordeelt in feite of de bij
het K.B. 26 okt. 1966 opgelegde verplichting tot inenting tegen poliomyelitis een
noodzakelijke maatregel tot bescherming
van de gezondheid in de zin van art. 8.2
E.V.R.M. is; het middel dat kritiek uitoefent op die beoordeling is niet ontvankelijk. (Art. 8.2 E.V.R.M.)
1 oktober 1997
876
ALLERLEI

51. - Verdrag Rechten van de MensAllerlei - Aanvullend Protocol van 20
maart 1952 - Artikel 1 - Eigendom Begrip.
De rechter verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat het recht op ouderdoms- en
weduwenrenten van de bedienden van
Belgisch Congo en Ruanda-Urundi een
"eigendom" is, in de zin van art. 1 van het
aanvullend Protocol van 20 maart 1952
bij het E.V.R.M., terwijl het recht op de
verhogingen van die renten geen "eigendom" is in de zin van voormeld artikel 1,

als hij overweegt dat er bij de verhogingen, in tegenstelling tot de renten, geen
enkel verband bestaat tussen het bedrag
van de betaalde bijdragen en dat van het
ontvangen pensioen. (Art. 3, § 1, a en d,
wet 16 juni 1960; art. 18, 21, 32, 33 en 60
K.B. 25 jan. 1952.)
17 oktober 1997
996

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
52. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.2Voorlopige hechtenis - Handhaving Bevel tot aanhouding - Motivering Vermoeden van onschuld - Eerbiediging.
Het in de artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2
I.V.B.P.R. vastgelegde vermoeden van onschuld wordt miskend door het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling
waaraan het bevel tot eerste verschijning,
dat volgt op het bevel tot aanhouding,
voorgelegd wordt en dat, met verwijzing
naar de reden van het bevel tot aanhouding, uitspraak doet over de schuld van de
beklaagde. (Artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2
I.V.B.P.R.)
19 maart 1997
385
53. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1 Herstel in eer en rechten - Latere vervolging - Samenvoeging van de dossiers Wettigheid- Vereiste.
N och een miskenning van het recht van
verdediging, noch een miskenning van het
beginsel van het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak kunnen worden afgeleid uit het feit dat het dossier,
dat gerechtelijk de feiten vaststelt waarop
de veroordeling van een in eer en rechten
herstelde persoon gegrond was, samengevoegd werd met het dossier van de latere
vervolging, nu die persoon de mogelijkheid heeft gekregen om alle door het openbaar ministerie tegen hem aangevoerde
gegevens ongehinderd tegen te spreken.
(Art. 634 Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1
I.V.B.P.R.)
23 april 1997
482
54. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14,
eerste lid - Recht op een onpartijdige en
onafhankelijke rechterlijke instantie- Begrip.
De afkeuring in een uitspraak in hoger
beroep, van een redenering gevolgd door
de eerste rechter in een beroepen vonnis,
is in beginsel geen blijk van vooringenomenheid of partijdigheid, tenzij uit de

-

175-

redenen van de appelrechter zou blijken
dat hij vooringenomen of partijdig was bij
het beoordelen van de zaak of althans de
indruk kan wekken. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 14.1 I.V.B.P.R.)
676
20 juni 1997
55. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel
14.5- Sluiting van de handelsvestiging
- Toepasselijkheid.
De door de strafrechter met toepassing
van art. 16 wet 29 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen bevolen intrekking
of opschorting van de toelating ofwel de
sluiting van de handelsvestiging is geen
veroordeling tot straf, maar een maatregel van burgerlijke aard waarop art. 14.5
l.V.B.P.R. geen betrekking heeft. (Artt.
14.5 I.V.B.P.R. en 16 wet 29 juni 1975.)
24 juni 1997
700

56. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel
14.3 - Recht op bijstand van een talk Uitspraak van een arrest - Toepassingsgebied.
Geen wetsbepaling schrijft voor de arresten ter terechtzitting te vertalen ten behoeve
van de beklaagden die de taal van de
rechtspleging niet spreken; het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de artikelen 6, 3, a en e, E.V.R.M.
en 14, 3, a en f, I.V.B.P.R. hebben betrekking op de debatten voor de vonnisgerechten en niet op de uitspraak van het
vonnis of van het arrest. (Artt. 6.3, a en e,
E.V.R.M.; 14.3, a en f, I.V.B.P.R.)
8 juli 1997
740
57. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artt. 14.1
en 14.3, a en b- Strafzaken- Onopzettelijk toebrengen van slagen ofverwondingen- Gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg - Overtredingen van het Wegverkeersreglement- Geen afzonderlijke strafvervolging - Gevolg.
N och het recht van verdediging, noch de
artt. 6.1 en 6.3, a en b, E.V.R.M. en de artt.
14.1 en 14.3, a en b, I.VB.P.R. worden
geschonden door het arrest dat, zonder de
beklaagde op de hoogte te brengen, een of
meer overtredingen van het Wegverkeersreglement aanmerkt als een bestanddeel
van het misdrijf onopzettelijke slagen en
verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde
waarvan dat arrest geen enkele veroordeling uitspreekt. (Algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging; artt. 6.1 en

6.3, a en b, E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3, a
en b, I.V.B.P.R.; artt. 418 en 420 Sw.)
5 november 1997
1078
58. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.2Vermoeden van onschuld- Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste beslissing
- Wettigheid van het bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht
- Controle.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten
nagaan, zijn bevoegd om de redenen ervan
te verbeteren, hetzij door een onjuiste
reden door een juiste te vervangen, hetzij
door de mogelijke fouten in dat bevel te
verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter
het vermoeden van onschuld miskend heeft,
nu die miskenning geen onherstelbaar
gebrek is. (Artt. 16, § 5, en 26 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 6.2 E.V.R.M.; art.
14.2 I.V.B.P.R.)
5 november 1997
1082
59. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 15Strafzaken - Strafbepaling - Legaliteit
- Misdrijf- Omschrijving - Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met
andere bepalingen gelezen, op voldoende
preciese wijze de strafbaar gestelde gedraging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de
strafbepaling toepasselijk is - waarbij
rekening mag worden gehouden met de
bijzondere hoedanigheid of functie van
deze personen - mogelijk is om op grond
ervan de feiten en nalatigheden te kennen
die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de
rechter. (Artt. 7 E.V.R.M., 15 I.V.B.P.R.,
12, tweede lid, Gw. 1994, 2 Sw. en 1
V.T.Sv.)
25 november 1997
1212
60. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.3,
aanhef en c - Strafvervolging - Onredelijke vertraging - Gevolg.
Wanneer de feitenrechter vaststelt dat
de verdachte niet is berecht zonder onredelijke vertraging, zoals vereist door art.
14.3, aanhef en c, I.V.B.P.R., of dat de in
art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, mag hij de strafvordering op deze grond niet onontvankelijk
ofvervallen verklaren; wanneer hij regelmatig vaststelt dat de schending van de
verdragsbepalingen zo buitensporig is dat
ook de minimumstraf zelfs met uitstel

-

176

geen passend herstel zou vormen, kan hij
volstaan met een schuldigverklaring. (A:rtt.
6.1 E.V.R.M., 14.3, aanhef en onder c,
I.V.B.P.R.)
9 december 1997
1333

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Arbeidshof- Openbaar ministerie - Ambten - Uitoefening
- Auditeur-generaal.
De advocaten-generaal en de substitutengeneraal die deel uitmaken van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof oefenen
het ambt van openbaar ministerie uit onder
het toezicht en de lei ding van de procureurgeneraal bij het hof van beroep van de
zetel, en, derhalve, in diens naam; het
ambt van auditeur-generaal bij het arbeidshof bestaat niet. (Artt. 143 en 145
Ger.W.)
5 mei 1997
518

BURGERLIJKE ZAKEN
2. - Burgerlijke zaken - Arbeidshof
- Samenstelling - Raadsheer in sociale
zaken - Vroegere kennisname - Sociale
rechter- Nietigheid.
Het arrest, mede gewezen door een raadsheer in sociale zaken die in de hoedanigheid van sociale rechter reeds deel uitmaakte
van de zetel die het bestreden vonnis had
geveld, is nietig. (Art. 292, tweede lid,
Ger.W.)
333
10 maart 1997
3. - Burgerlijke zaken - Rechtscollege - Samenstelling - Vi·oegere kennisname - Verbod - Nietigheid.
De nietigheid van een gerechtelijke uitspraak, volgend uit de omstandigheid dat
deze uitspraak gewezen werd door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen van
een ander rechterlijk ambt reeds kennis
nam van de zaak, is gegrond op objectieve
vereisten van rechterlijke organisatie en
essentieel voor de rechtsbedeling, zodat
het de openbare orde raakt en voor het
eerst voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen. (Art. 292, tweede lid,
Ger.W.)
333
10 maart 1997

STRAFZAKEN
4. - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Vaden regelmatig ter terechtzitting verricht door daartoe bevoegde rechters - Verdere behandeling - Vonnis Andere rechters - Wettigheid - Voorwaarden.
Indien regelmatig met de behandeling
van een zaak is begonnen door daartoe
bevoegde rechters, gronden de rechters,
die ter vervanging van de eerstgenoemden zijn aangewezen om de zaak verder te
behandelen en te beslissen, hun overtuiging wettig op de reeds verrichte daden
van onderzoek, als zij alle terechtzittingen hebben bijgewoond waartoe de zaak
na hun aanwijzing aanleiding heeft gegeven; derhalve zijn noch het vonnis, dat
recht doet op de burgerlijke rechtsvorderingen waarvan akte is genomen ter terechtzitting waarop de zaak regelmatig door de
eerste rechters is begonnen en dat steunt
op de verklaringen van de deskundigen
die op dezelfde terechtzitting zijn opgenomen, noch het arrest dat naar de redenen
van dat vonnis verwijst, nietig. (Art. 779
Ger.W.)
15 januari 1997
71

5. - Strafzaken- Substituut-procureur
des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden - Arrondissement waarin
hi) is benoemd - Territoriale bevoegdheid
- Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksrechter van
een ander arrondissement- Rechtsgeldigheid van de vordering.
Doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de vordering, de omstandigheid
dat een substituut-procureur des Konings
gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden in het arrondissement waarin hij is
benoemd, een vordering opstelt wegens
een overtreding van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegenheden, gericht
aan de bevoegde onderzoeksrechter van
een ander arrondissement in het rechtsgebied van hetzelfde hofvan beroep. (Artt.
151bis Ger.W., 23 Sv.)
28 januari 1997
119
6. - Strafzaken - Onderzoeksrechter
- Vervanging - Voorwaarden.
Wanneer het mandaat van een onderzoeksrechter verstreken is, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,
bij wijze van uitzondering en indien de
behoeften van de dienst het rechtvaardigen, een werkend rechter aanwijzen om
hem te vervangen, zonder dat de raadkamer de zaak aan de eerstgenoemde moet
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onttrekken noch laatstgenoemde uitdrukkelijk moet adieren. (Art. 80 Ger.W.)
12 maart 1997
346

7.- Strafzaken-Krijgsraad-Samenstelling- Zelfde zaak - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling Veroordeling - Zelfde rechter - Nietigheid.
Art. 6.1 E.VR.M. evenals het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter worden geschonden
door het veroordelend vonnis van de krijgsraad die, inzonderheid, samengesteld is
uit een magistraat die, nu hij de uitspraak
over de voorlopige hechtenis heeft gewezen, zitting heeft gehouden in de zaak om
de voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde te weigeren.
7 mei 1997
527
8. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Hof van assisen Behandeling van de strafvordering- Uitspraak - Behandeling van de burgerlijke
rechtsvordering - Andere samenstelling.
Wanneer de rechter-assessor die de behandeling van de strafvordering voor het hof
van assisen heeft bijgewoond, na de uitspraak over deze vordering wettig verhinderd is om deel te nemen aan de behandeling
van de burgerlijke rechtsvordering, belet
geen wetsbepaling dat hij wordt vervangen door een andere rechter, aangewezen
door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg. (Artt. 121, tweede lid, en
779, eerste lid, Ger.W.)
16 september 1997
824
9. - Strafzaken - Samenstelling van
het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen - Beslissing waarover hi} mede heeft beraadslaagd
- Verhindering van het volledige rechtscollege.
Wanneer de kamervoorzitter en de twee
raadsheren die de enige zitting hebben
bijgewoond waarop de zaak is behandeld,
over de beslissing beraadslaagd hebben
overeenkomstig art. 778 Ger.W., maar wettig verhinderd zijn de uitspraak bij te
wonen, en zij op het ogenblik van de
uitspraak vervangen worden door de kamervoorzitter en raadsheren daartoe aangewezen door de eerste voorzitter van het
hofvan beroep, is het arrest gewezen door
de kamervoorzitter en raadsheren die alle
zittingen hebben bijgewoond van de zaak
waarover zij mede hebben beraadslaagd.
(Art. 779, tweede lid, Ger.W.)
16 december 1997
1377

RECHTERLIJKE TUCHT
1. - Staatsraad - Vervolging -- Voorlopige schorsing - Bevoegdheid - Hof
van Cassatie.
Wanneer een staatsraad wegens misdaad of wanbedrijf vervolgd wordt, is het
Hof van Cassatie bevoegd om hem het
bevel te geven zich tijdens de vervolging
van iedere dienstuitoefening te onthouden. (Art. 406 Ger.W.)
168
5 februari 1997
2. - Artikel 6.1 E. VR.M. - Recht op
onpartijdige rechter- Gelijkheid der wapenen - Betrokkene - Verzoek tot bijkomend onderzoek - Ondervraging van getuigen - Feitenrechter - Beoordelingsvrijheid - Gevolg.
Noch art. 6.1 E.VR.M., noch enig algemeen beginsel van onpartijdigheid van de
rechter of van de gelijkheid der wapens
worden geschonden doordat de rechter
weigert in te gaan op het verzoek personen te horen als getuigen, waarvan verklaringen in een dossier zijn opgenomen,
op grand dat de partij die het getuigenverhoor vraagt, die verklaringen als zodanig
niet betwist en die verklaringen blijven
behoren tot het geheel van voorhanden
zijnde gegevens die de rechter bij zijn
beoordeling betrekt. (Art. 6.1 E.VR.M.;
algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de rechter en gelijkheid der
wapenen.)
20juni 1997
680

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE

Strafzaken
Allerlei
KRACHT VAN GEWIJSDE

Strafzaken

GEZAG VAN GEWIJSDE
STRAFZAKEN

1. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie - Vrijspraak - Gelding voor
de burgerlijke rechter - Vordering van de
verzekerde - Eigen schade - Zware {out
- Gevolg.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel
van het strafrechterlijk gewij sde erga omnes
heeft de beslissing van de strafrechter ten
aanzien van de burgerlijke rechter gezag
van gewijsde wat betreft de feiten waarvan de strafrechter, binnen de perken van
zijn wettelijke opdracht, ten aanzien van

::::--========

-

178

de beklaagde het bestaan zeker en noodzakelijk heeft aangenomen en wat betreft
de noodzakelijke gronden waarop die beslissing steunt; daaruit volgt dat in de regel
die feiten door de partijen en door derden
in een later burgerlijk geschil niet meer
kunnen worden betwist. (Art. 4 V.T.Sv.)
24 januari 1997
101
2. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie - Vrijspraak - Gelding voor
de burgerlijke rechter - Vordering van de
verzekerde - Eigen schade - Zware fout
- Gevolg.
De burgerlijke rechter die het besturen
van een voertuig door de verzekerde met
een alcoholintoxicatie die een misdrijfuitmaakt als een zware fout in aanmerking
neemt, terwijl hij vaststelt dat de strafrechter de verzekerde heeft vrijgesproken
van dit misdrijf, miskent het gezag van dit
strafrechterlijk gewijsde. (Art. 4 V.T.Sv.;
art. 16 Verzekeringswet.)
101
24 januari 1997

3. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
- Herstelplicht - Zaken - Bewaarder
van de zaak - Geen fout - Rechterlijk
gewijsde dienaangaande - Gevolg.
De omstandigheid dat de strafrechter
heeft beslist dat een voor hem gedaagde
partij geen enkele nalatigheid had begaan,
belet de burgerlijke rechter niet die partij
op grond van art. 1384, eerste lid, B.W. te
veroordelen tot vergoeding van de schade
veroorzaakt door de zaak die zij onder
haar bewaring had. (Art. 1384, eerste lid,
B.W.)
13 maart 1997
34 7
4. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
-Omvang.
Het gezag van gewijsde in strafzaken
geldt aileen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist,
met betrekking tot het bestaan van de aan
beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing
in strafzaken uitmaken. (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)
26 juni 1997
718
5. - Gezag van gewijsde- Strafzaken
- Verkeersongeval - Afzonderlijke straffen - Overtreding van het Wegverkeersreglement - Dronkenschap - Invloed op
het ongeval - TwiJfel - Verzekeraar Regresvordering - Gevolgen.

Noch het gezag van gewijsde noch de
bewijskracht van het vonnis in strafzaken
waarbij afzonderlijke straffen worden opgelegd wegens sturen in staat van dronkenschap en overtreding van het Wegverkeersreglement, en waarbij wordt beslist dat er
twijfel bestond omtrent de inv loed van de
staat van dronkenschap op het ongeval,
worden miskend door de burgerlijke rechter die de bij hem aanhangig gemaakte
regresvordering van de verzekeraar gegrond
verklaart, op grond dat eiser niet overeenkomstig de verzekeringsovereenkomst aantoont dat er in casu geen verband bestaat
tussen zijn staat van dronkenschap en het
ongeval. (Algemeen rechtsbeginsel van het
gezag van gewijsde in strafzaken; artt.
1319 en 1320 B.W.)
26 juni 1997
718
6. - Gezag van gewijsde- Strafzaken
- Gelding ten opzichte van derden.
De krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering bestaande regel dat beslissingen
op de strafvordering niet opnieuw ter sprake
mogen gebracht worden ter gelegenheid
van een burgerlijk proces, moet gelezen
worden in samenhang met het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging en artikel 6.1 E.V.R.M.; het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde staat er
niet aan in de weg dat een partij in een
later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen partij
was in dat geding of er niet vrij haar
belangen kon laten gelden.
2 oktober 1997
889
7. - Gezag van gewijsde- Strafzaken
- Gelding ten opzichte van derden Onvrijwillige slagen en verwondingen Alcoholintoxicatie of dronkenschap Onderscheiden straffen -Schade - Oorzakelijk verband - Verzekeraar - Regresvordering.
Als de strafrechter onderscheiden straffen uitspreekt, enerzijds, wegens het besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap, anderzijds,
wegens het onopzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen, mag de verzekeraar van de veroordeelde, die aan het
slachtoffer van het ongeval bedragen heeft
uitgekeerd, in een daarop volgend burgerlijk geding het bewijs leveren van het
oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie of dronkenschap en de schade.
2 oktober 1997
889
8. - Gezag van gewijsde - Strafzaken
- Omvang.

-
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Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde
is beperkt, met inachtneming van het
recht van verdediging van de betrokkenen
in een later burgerlijk geding, tot hetgeen
zeker en noodzakelijk door de strafrechter
is beslist met betrekking tot hetgeen aan
de beklaagde ten laste wordt gelegd, rekening houdend met de redenen die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in
strafzaken uitmaken.
30 oktober 1997
1046
ALLERLEI

9. - Gezag van gewijsde - Allerlei Raad van State - Individuele bestuurshandeling - Beroep tot nietigverklaring
- Afwijzing van het beroep.
Het gezag van gewijsde van een arrest
van de Raad van State dat een tegen een
individuele bestuurshandeling ingesteld
beroep tot nietigverklaring afwijst, belet
niet dat de hoven en rechtbanken recht
doen op een door dezelfde vereisende partij ingestelde vordering tot vergoeding van
de schade die zij beweert te hebben geleden wegens die bestuurshandeling, aangezien het voorwerp van laatstgenoemde
vordering verschilde van dat van het verzoek waarover de Raad van State uitspraak heeft gedaan. (Art. 107 Gw. 1831;
art. 159 Gw. 1994; artt. 2, 23, 24 en 25
Ger.W.)
9 januari 1997
43

KRACHT VAN GEWIJSDE
STRAFZAKEN

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel
van het strafrechterlijk gewijsde'erga omnes
heeft de beslissing van de strafrechter ten
aanzien van de burgerlijke rechter gezag
van gewijsde wat betreft de feiten waarvan de strafrechter, binnen de perken van
zijn wettelijke opdracht, ten aanzien van
de beklaagde het bestaan zeker en noodzakelijk heeft aangenomen en wat betreft
de noodzakelijke gronden waarop die beslissing steunt; daaruit volgt dat in de regel
die feiten door de partijen en door derden
in een later burgerlijk geschil niet meer
kunnen worden betwist. (Art. 4 V.T.Sv.)
24 januari 1997
101
2. - Strafrechterlijk gewijsde erga omnes
- Draagwijdte - Gevolg - Burgerlijk
geschil.
De burgerlijke rechter die het besturen
van een voertuig door de verzekerde met
een alcoholintoxicatie die een misdrijfuitmaakt als een zware fout in aanmerking
neemt, terwijl hij vaststelt dat de strafrechter de verzekerde heeft vrijgesproken
van dit misdrijf, miskent het gezag van dit
strafrechterlijk gewijsde. (Art. 4 V.T.Sv.;
art. 16 Verzekeringswet.)
24 januari 1997
101
3. - Beginsel van goede rechtsbedeling
-Recht op rechtszekerheid - Belastingzaken.
De algemene beginselen van behoorlijk
bestuur sluiten het recht op rechtszekerheid in en zijn oak bindend voor het bestuur
van financien; dat recht houdt o.m. in dat
de burger moet kunnen vertrouwen op de
openbare diensten en erop moet kunnen
rekenen dat zij regels in acht nemen en
een degelijk beleid volgen dat hij niet
anders kan opvatten. (Beginsel van goede
rechtsbedeling).
13 februari 1997
212

10. - Kracht van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde en vrijwillig tussengekomen verzekeraar - Veroordeling - Hoger beroep
van de beklaagde alleen - Verstek van de
verzekeraar - Veroordeling - Gevolg.
De beslissing die, op het hager beroep
4. - Verbod op iemand dwang uit te
van de beklaagde aileen, door de eerste oefenen - Strafzaken - Deskundigenonrechter in solidum met zijn vrijwillig tussen- derzoek - Bloedstaal met toestemming gekomen verzekeraar veroordeeld tot scha- Draagwijdte.
devergoeding aan de burgerlijke partij,
Noch het algemeen rechtsbeginsel dat
deze veroordeling herleidt ten opzichte
van deze verzekeraar, miskent de kracht verbiedt om op iemand dwang uit te oefevan het gewijsde vari het vonnis van de nen, noch het door artikel 8 E.V.R.M.
gewaarborgde recht op eerbiediging van
eerste rechter. (Artt. 2 en 28 Ger.W.)
3 juni 1997
613 ,het prive-leven, waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit
behoort, staan eraan in de weg dat voor de
RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
noodwendigheden van het strafonderzoek
van een persoon met diens toestemming
1. - Strafrechterlijk gewijsde erga omnes een bloedstaal wordt genomen. (Art. 8
- Draagwijdte - Gevolg - Burgerlijk E.V.R.M.)
geschil.
25 februari 1997
280

-
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5. - Beginsel van behoorlijk bestuur
- Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Forfaitaire grondslagen van
aanslag- Wijziging in overleg met bedrijfsgroepering na indiening van aangifte -Gevolg.
Geen schending van het beginsel van
behoorlijk bestuur kan worden afgeleid
uit de enkele omstandigheid dat een belastingplichtige wiens belastbare inkomsten
bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens
door het bestuur op grond van het bepaalde
in art. 248, tweede lid, W.I.B., worden
vastgesteld, uit het feit dat zijn aangifte
voor het aanslagjaar in kwestie reeds was
ingediend op het tijdstip dat de tevoren
vastgestelde forfaitaire grondslagen van
aanslag in overleg met de betrokken bedrijfsgroepering zijn gewijzigd, niet het recht
put om zijn belastbare bedrijfsinkomsten
te zien bepalen op basis van eerder vastgestelde forfaitaire grondslagen van aanslag. (Art. 248, tweede lid, W.I.B., thans
art. 342, § 1, tweede lid, W.I.B. 1992.)
323
7 maart 1997
6. - Spreuk "Electa una via, non datur
recursus ad alteram".
De spreuk "Electa una via, non datur
recursus ad alteram" is geen algemeen
rechts beginsel.
30 april 1997
503
7. - Onpartijdigheid van de rechterStrafzaken - Krijgsraad - Samenstelling - Zelfde zaak - Voorlopige hechtenis
- Voorlopige invrijheidstelling - Veroordeling - Zelfde rechter - Gevolg.
Art. 6.1 E.V.R.M. evenals het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter worden geschonden
door het veroordelend vonnis van de krijgsraad die, inzonderheid, samengesteld is
uit een magistraat die, nu hij de uitspraak
over de voorlopige hechtenis heeft gewezen, zitting heeft gehouden in de zaak om
de voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde te weigeren.
527
7 mei 1997
8. - Recht op onpartijdige rechter Gelijkheid der wapenen - Rechterlijke
tucht - Betrokkene - Verzoek tot bijkomend onderzoek - Ondervraging van getuigen- Feitenrechter- Beoordelingsvrijheid
- Gevolg.
Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch enig algemeen beginsel van onpartijdigheid van de
rechter of van de gelijkheid der wapens
worden geschonden doordat de rechter
weigert in te gaan op het verzoek personen te horen als getuigen, waarvan verklaringen in een dossier zijn opgenomen,

op grond dat de partij die het getuigenverhoor vraagt, die verklaringen als zodanig
niet betwist en die verklaringen blijven
behoren tot het geheel van voorhanden
zijnde gegevens die de rechter bij zijn
beoordeling betrekt. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de rechter en gelijkheid der
wapenen.)
20juni 1997
680
9. - "Fraus omnia corrumpit"- Begrip.
De toepassing van het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit" veronderstelt het bestaan van bedrog, dat kwaadwilligheid, opzettelijke misleiding en oneerlijkheid met de bedoeling te schaden of
winst te behalen, inhoudt.
3 oktober 1997
918
10. - Gelijkheidsbeginsel - Gemeentebelasting- Grondslag van de heftingDoel van de belasting - Onevenredigheid
- Gevolg.
Een eventuele onevenredigheid van de
grondslag van een gemeentebelasting met
het beoogde doel van de heffing houdt op
zichzelf geen schending in van het gelijkheidsbeginsel.
16 oktober 1997
992
11. - Behoorlijk bestuur - Recht op
rechtszekerheid- GemeentebelastingenHandelingen gesteld tijdens het dienstjaar
- Goedkeuring der belastingverordening
- Handelingen gesteld voor de goedkeuring- Belastingheffing.
Het beginsel van behoorlijk bestuur en
van het recht op rechtszekerheid sluit niet
uit dat een gemeente een belasting heft
voor handelingen die tijdens het dienstjaar zijn gesteld, zelfs wanneer die handelingen gesteld werden voordat de belastingverordening tijdens datzelfde dienstjaar
werd goedgekeurd.
16 oktober 1997
992
12. - Strafzaken- Persoonlijk karakter van de straf
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de
rechter om, bij de veroordeling van een
beklaagde wegens een verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de
tijdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, ook te gronden op een
geheel van vermoedens, waaronder de niet
betwiste identiteit van de houder van de
nummerplaat van het betrokken voertuig
en diens omstandig stilzwijgen tijdens het
opsporingsonderzoek.
1018
22 oktober 1997
13. - Rechtsverwerking - Erfdienstbaarheid.

-
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Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een erfdienstbaarheid
tenietgaat wanneer de houder van dat
recht een houding aanneemt die objectief
onverenigbaar is met dat recht. (Artt. 675
tot 680, 688, 689, 690, 706, 1134, 2219 en
2262 B.W.)
6 november 1997
1092
14. - Belastingzaken-Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd.
Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk de belastingwetten strikt
moeten worden uitgelegd. (Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd.)
10 november 1997
1106
15. - Algemeen rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in strafzaken- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Vergoedingsverplichting - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht - Bewijslast.
De beslissing van de burgerlijke rechter
die de vordering van de benadeelde tot
vergoedingvan zijn schade tegenhet Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds inwilligt
op grond dat, doordat deze vordering gesteund
is op een overtreding van de strafwet, de
verweerder het bestaan aanvoert van een
rechtvaardigingsgrond, zoals overmacht,
die niet van alle waarschijnlijkheid is
ontbloot en eiser het bestaan van een
misdrijf en het niet bestaan van de aangevoerde rechtvaardigingsgrond moet bewijzen, terwijl de vordering daarop niet gesteund
is en het fonds evennrin een rechtvaardigingsgrond aanvoert, schendt de regelen van
het bewijs in burgerlijke zaken en miskent het algemeen beginsel betreffende de
bewijslast in strafzaken. [Art. 1315 B.W.;
artt. 870 Ger.W. en 50 (thans 80), § 1, 2°,
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.]
13 november 1997
1128
16. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Dubbele belastingheffing Verbod.
Het verbod om tweemaal dezelfde belasting op hetzelfde inkomen van dezelfde
belastingplichtige te heffen is geen algemeen rechtsbeginsel.
21 november 1997
1193
17. - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken Orde van Architecten - Raad van bemep
- Werking - Leden - Vergoedingen Vaststelling- Betaling- Nationale mad
- Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.

De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens a1gemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingeste1de tuchtvervolging. (art. 648,2°, Ger.W.);
hieraan staat niet in de weg dat de nationale raad ook als orgaan van de Orde in
het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,
38, 7o, Architectenwet.)
1406
18 december 1997
18. - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken Orde van Architecten - Raad van beroep
- Werking - Leden - Vergoedingen Vaststelling- Betaling- Nationale raad
- Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging. (art. 648,2°, Ger.W.);
hieraan staat niet in de weg dat de nationale raad ook als orgaan van de Orde in
het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,
38, 7°, Architectenwet.)
1407
18 december 1997
19. - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken Orde van Architecten - Raad van beroep
- Werking - Leden - Vergoedingen Vaststelling- Betaling- Nationale mad
- Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid - Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
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van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, hebben niet tot gevolg
dat de raad van beroep hierdoor zijn wettelijk vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid verliest. (Artt. 6.1 E.V.R.M. en
38, 7°, Architectenwet.)
18.december 1997
1407

RECHTSMISBRUIK
Begrip.
Om te bepalen of er rechtsmisbruik is,
moet de rechter, bij de beoordeling van de
belangen die in het geding zijn, rekening
houden met alle omstandigheden van de
zaak en inzonderheid nagaan of degene
die andermans recht heeft miskend, niet
moedwillig heeft gehandeld zonder zich te
bekommeren om het recht dat hij moet
eerbiedigen, waardoor hij een fout heeft
begaan die hem de mogelijkheid ontneemt
om in zijn voordeel de exceptie van machtsmisbruik aan te voeren. (Art. 1134, derde
lid, B.W.)
14 november 1997
1138

RECHT VAN VERDEDIGING
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN

ALGEMEEN
Algemeen- Beroepsorden- Orde
van Geneesheren - Raad van beroep Verdachte geneesheer- Geen verdediging
door raadsman van zijn keuze.
1. -

Noch het recht van verdediging noch
artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. worden geschonden, wanneer blijkt dat de verdachte geneesheer het recht heeft verkregen zich zowel
v66r de terechtzitting van de raad van
beroep als op de terechtzitting te laten
bijstaan door een advocaat naar zijn keuze.
(Artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M.)
23 mei 1997
566

BURGERLIJKE ZAKEN
2. - Burgerlijke zaken - Conclusies
- Laattijdige mededeling - Heropening
van de debatten.
Wanneer de rechter de partijen toestaat
hun dossiers ter griffie neer te leggen en
een van hen daaraan een conclusie toe-

voegt die zij pas daags v66r de sluiting
van de debatten aan de tegenpartij heeft
medegedeeld, mag hij daarop geen acht
slaan zonder de heropening van de debatten te bevelen. (Art. 769, tweede lid, Ger.W.)
27 februari 1997
289
3. - Burgerlijke zaken- Feiten en redenen - Ambtshalve aanvulling - Voorwaarden.
De rechter moet de juridische aard van
de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en, ongeacht de benaming
die de partijen daaraan hebben gegeven,
de aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie
het bestaan hebben uitgesloten, dat hij
enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd, dat hij noch het
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten
van de P\l-rtijen eerbiedigt. (Art. 1138, 2°,
Ger.W.)
327
10 maart 1997
4. - Burgerlijke zaken- Opdracht van

de rechter - Beslissing- RechtsgrondGeen aanvoering door partijen - Partijen
- Geen gelegenheid tot tegenspraak Gevolg.
De rechter die zijn beslissing grondt op
een middel dat door de partijen niet is
aangevoerd, zonder hun de gelegenheid te
geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van verdediging. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
415
7 april 1997
5. - Burgerlijke zaken - Taak van de
rechter - Afwijzing van een vordering Door partijen niet tot staving aangevoerde
feiten.
De rechter, die tot taak heeft op de hem
voorgelegde feiten de geldende rechtsregels toe te passen, miskent het recht van
verdediging als hij daarbij, zonder het
debat te heropenen, de feiten aanvult die
nodig zijn om een rechtsregel toe te passen. (Algemeen beginsel inzake het recht
van verdediging.)
4 september 1997
771
6. - Burgerlijke zaken - Rechterlijk

gewijsde - Strafzaken opzichte van derden.

Gelding ten

De krachtens artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering bestaande regel dat beslissingen
op de strafvordering niet opnieuw ter sprake
mogen gebracht worden ter gelegenheid
van een burgerlijk proces, moet gelezen

-
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worden in samenhang met het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging en artikel 6.1 E.VR.M.; het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde staat er
niet aan in de weg dat een partij in een
later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen partij
was in dat geding of er niet vrij haar
belangen kon laten gelden.
2 oktober 1997
889
7. - Burgerlijke zaken- Deskundigenonderzoek - Niet contradictoir karakter
- Rechter - Debat op tegenspraak Deskundigenverslag- Waarde van inlichting - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt niet
geschonden wanneer het niet contradictoir karakter van een deskundigenonderzoek voor de rechter kan worden tegengesproken en waaraan de rechter slechts
een waarde van een inlichting hecht. (Art.
6.1 E.VR.M.)
11 december 1997
1348

STRAFZAKEN
8. - Strafzaken- Deskundigenonderzoek - Tegenexpertise - Onmogelijkheid
- Gevolg.
Wanneer de partijen de mogelijkheid
hadden de bevindingen van het deskundigenonderzoek te betwisten, kan geen schending van artikel 6.1. E.V.R.M. noch een
miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid uit de omstandigheid dat,
door het teloorgaan van het onderzochte
overtuigingsstuk tengevolge van het deskundigenonderzoek, de partijen in de onmogelijkheid verkeerden een tegenexpertise
uit te voeren.
280
25 februari 1997
9. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding - Handhaving- Ernstige aanwijzingen van schuld
- Anonieme getuige.
Wettig is de beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis bevolen wordt op grond van materiele gegevens
die de onthullingen van een anonieme
getuige bevestigen, zodat die onthullingen
niet de enige aanwijzing vormen die in
aanmerking is genomen. (Artt. 16 en 21
Wet Voorlopige Hechtenis.)
414
1 april 1997
10. - Strafzaken - Herstel in eer en
rechten- Latere vervolging- Samenvoeging van de dossiers - Wettigheid Vereiste.

Noch een miskenning van het recht van
verdediging, noch een miskenning van het
beginsel van het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak kunnen worden afgeleid uit het feit dat het dossier,
dat gerechtelijk de feiten vaststelt waarop
de veroordeling van een in eer en rechten
herstelde persoon gegrond was, samengevoegd werd met het dossier van de latere
vervolging, nu die persoon de mogelijkheid heeft gekregen om alle door het openbaar ministerie tegen hem aangevoerde
gegevens ongehinderd tegen te spreken.
(Art. 634 Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.1
I.VB.P.R.)
23 april 1997
482
11. - Strafzaken
Voeging van een
ander dossier.
Aileen uit de omstandigheid dat het
openbaar ministerie bij een rechtspleging
voor het hof van assisen een dossier heeft
gevoegd betreffende in het buitenland gepleegde en aan de Belgische overheid ter
kennis gebrachte feiten, kan geen schending worden afgeleid van het recht van
verdediging of van het vermoeden van
onschuld, nu de beschuldigde de tegen
hem aangevoerde gegevens ongehinderd
heeft kunnen tegenspreken en de zaak, in
haar geheel, eerlijk is behandeld. (Art. 6.2
E.VR.M.)
14 mei 1997
549
12. - Strafzaken - Algemeen - Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie
- Vordering- Conclusie - Overname Procede - Gevolg.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, overnemen van een digitaal bestand of door welk ander grafisch procede
ook, levert geen miskenning van het recht
van verdediging op.
27 mei 1997
578
13. - Strafzaken - Recht op bijstand
van een talk- Uitspraak van een arrestToepassingsgebied.
Geen wetsbepaling schrijft voor de arresten ter terechtzitting te vertalen ten behoeve
van de beklaagden die de taal van de
rechtspleging niet spreken; het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de artikelen 6, 3, a en e, E.VR.M.
en 14, 3, a en f, I.VB.P.R. hebben betrekking op de debatten voor de vonnisgerechten en niet op de uitspraak van het
vonnis of van het arrest. (Artt. 6.3, a en e,
E.V.R.M.; 14.3, a en f, I.V.B.P.R.)
8 juli 1997
740

-
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14. - Strafzaken- Hofvan assisenAnonieme getuigen - Mogelijkheden tot
ondervraging via een telefoonapparaat Verweermogelijkheden - Gevolgen.
Het tegensprekelijk karakter van het
verhoor van de anonieme getuigen en van
de rechtspleging voor het hof van assisen,
alsmede het recht op een eerlijk proces en
het recht van verdediging worden in principe geeerbiedigd wanneer aan de beschuldigde verweermogelijkheden tijdens het
gerechtelijk onderzoek, en mogelijkheden
tot ondervraging van de anonieme getuigen tijdens de terechtzittingen van het hof
van assisen, geboden worden.
744
15 juli 1997
15. - Strafzaken - CassatiemiddelNieuw middel - Ontvankelijkheid.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof
van Cassatie worden aangevoerd.
30 september 1997
872
16. - Strafzaken- Begrip.
Zodra de beschuldigde of de beklaagde
voor het vonnisgerecht de kans heeft gekregen om vrij tegenspraak te voeren over de
door het 0 .M. tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet beweren dat zijn recht
van verdediging in dat opzicht is miskend.
1 oktober 1997
879
17. - Strafzaken- Onopzettelijke slagen of verwondingen - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Inbreuk op
Wegverkeersreglement - Geen afzonderlijke strafvervolging - Gevolg.
Geen miskenning van het recht van
verdediging kan worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat de rechter bij
onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in hoofde van de beklaagde, die vervolgd wordt voor onopzettelijk toebrengen van slagen ofverwondingen, als gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg overtredingen van .het Wegverkeersreglement in aanmerking neemt, ongeacht of hiervoor ten laste van beklaagde
afzonderlijke strafVervolging werd ingesteld.
943
7 oktober 1997
18. - Strafzaken- Onopzettelijke slagen of verwondingen - Verweermiddelen
-Omvang.
De vervolgingen die wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen ofverwondingen worden ingesteld, impliceren dat
de beklaagde zijn verweermiddelen doet
gelden tegen elke foutieve gedragingwaardoor de slagen of verwondingen werden
veroorzaakt, in voorkomend geval ook alle

overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht of die overtredingen mede
afzonderlijk ten laste werden gelegd of
niet. (Artt. 418-420 Sw.)
4 november 1997
1071

19. - Strafzaken - Hoger beroep Openbaar ministerie - Beklaagde - Verschillende termijn.
Geen schending van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat art. 205 Sv. aan het openbaar
ministerie bij het hof of de rechtbank die
van het beroep kennis moet nemen, een
langere termijn toekent dan deze binnen
dewelke de beklaagde het rechtsmiddel
van hoger beroep moet instellen. (Art. 205
Sv.)
4 november 1997
1071
20. - Strafzaken - Onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen Gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorgOvertredingen van het Wegverkeersreglement
- Geen afzonderlijke strafvervolging Gevolg.
Noch het recht van verdediging, noch de
artt. 6.1 en 6.3, a en b, E.V.R.M. en de artt.
14.1 en 14.3, a en b, I.V.B.P.R. worden
geschonden door het arrest dat, zonder de
beklaagde op de hoogte te brengen, een of
meer overtredingen van het Wegverkeersreglement aanmerkt als een bestanddeel
van het misdrijf onopzettelijke slagen en
verwondingen, ofschoon die in de dagvaarding niet worden vermeld maar uit hoofde
waarvan dat arrest geen enkele veroordeling uitspreekt. (Algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging; artt. 6.1 en
6.3, a en b, E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3, a
en b, I.V.B.P.R.; artt. 418 en 420 Sw.)
5 november 1997
1078
21. - Strafzaken - Straf - Motivering - Wijze waarop de beklaagde zijn
onschuld !weft willen staande houden Gebrek aan bereidheid om zich te beteren
- Ontkenningen - Gevolg.
De beslissing van de appi:llrechters over
de straf is regelmatig met redenen omkleed
en naar recht verantwoord, en miskent
het recht van verdediging niet, wanneer
zij steunt op de noodzaak om de beklaagde
aan te sporen tot zin voor verantwoordelijkheid, gelet op zijn uitgesproken gebrek
aan bereidheid om zich te beteren, alsook
op andere gegevens, zoals de zwaarwichtigheid van de feiten en de noodzaak de
herhaling ervan te voorkomen, maar niet
verwijst naar de wijze waarop eiser zijn
onschuld heeft willen staande houden,

-185zelfs als het arrest verwijst naar de ontkenningen van de beklaagde om er feitelijke gegevens tegenover te stellen waaruit
het afleidt dat de tenlasteleggingen bewezen zijn. [Algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging; art. 149 Gw.
(1994).]
26 november 1997
1221
22. - Strafzaken- Miskenning- Eerlijk proces.
In geval van miskenning van het recht
van verdediging of van het recht op een
eerlijk proces tijdens het vooronderzoek,
in de mate dat de uitoefening van deze
rechten verenigbaar is met de wettelijke
bepalingen inzake het vooronderzoek, vermag de rechter wettig te beoordelen of
door die miskenning een eerlijk proces
voor het vonnisgerecht onmogelijk wordt.
1307
9 december 1997
23. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel Onvolledig dossier - Proces-verbaal niet
bij het dossier gevoegd.
Een verdachte, wiens hechtenis door de
kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan noch de schending van
art. 5.4 E.V.R.M. noch de schending van
zijn recht van verdediging aanvoeren op
grond dat er in het dossier dat voor hem
en zijn raadsman ter inzage is gelegd, een
proces-verbaal zou ontbreken, nu uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de
kamer van inbeschuldigingstelling de onpartijdigheid van het door de onderzoeksrechter voor de raadkamer mondeling uitgebrachte verslag heeft betwist, en evenmin
dat hij verzocht heeft ofwel om die magistraat over het zogezegd ontbrekende procesverbaal te ondervragen, ofwel om de zaak
met het oog op de voeging en het onderzoek ervan te verdagen. (Art. 5.4 E.V.R.M.;
artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1433

BELASTINGZAKEN
24. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Beslissing - Grondslag Gegeven- Recht van verdediging- Miskenning - Voorwaarden.
Het recht van verdediging van de belastingplichtige wordt miskend door het arrest
van het hofvan beroep om te beslissen dat
het beroep niet ontvankelijk is, steunt op
een gegeven dat de Belgische Staat, minister van Financien, niet heeft aangevoerd
en waarover de partijen geen tegenspraak

hebben kunnen voeren. (Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.)
410
27 maart 1997
25. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Reden aangevoerd door het
hof van beroep - Schending - Voorwaarde.
Het hof van beroep miskent het recht
van verdediging niet, wanneer het zijn
beslissing grondt op een reden die uit
regelmatig aan zijn beoordeling onderworpen feiten is afgeleid. (Algemeen beginsel
van het recht van verdediging.)
21 november 1997
1193

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN AR·
RES TEN
ALGEMEEN
GEEN CONCLUSIE

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

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

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Uitspraak bij wege
van een algemene en als regel geldende
beschikking - Rechtspraak - Feitenrechter - Beslissing die die rechtspraak
aanvoert - Eigen overtuiging.
De feitenrechter die tot staving van zijn
beslissing vaste rechtspraak aanvoert, verleent aldus aan die rechtspraak niet het
karakter van algemene en als regel geldende beschikking, wanneer hij de redenen aangeeft waarom hij zich bij die rechtspraak aansluit. (Art. 6 Ger.W.)
17 februari 1997
233
2. - Algemeen - Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Wettigheidstoetsing- Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding.
Het arrest dat oordeelt dat uit de gegevens eigen aan de zaak blijkt dat twee
werknemers zelfstandigen waren, maar
enkel die gegevens vermeldt welke het als
veelbetekenend bestempelt en die het bestaan van een gezagsverhouding niet uitsluiten, stelt het Hof van Cassatie niet in
staat de wettigheid na te gaan van de

-
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beslissing dat de verwerende onderneming, in feite, haar gezag niet kon uitoefenen over de handelingen van die beide
werknemers en dat zij derhalve geen werknemers waren; dat arrest is derhalve niet
regelmatig met redenen omkleed. [Art.
149 Gw. (1994).]
23 juni 1997
694
3. - Algemeen-Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) Dubbelzinnige redenen ----:- Begrip.
Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond, wanneer ze voor verschillende uitleggingen vatbaar is en, in Mm of
meer uitleggingen, onwettig is, terwijl dit
in ten minste een van de in aanmerking
genomen uitleggingen niet het geval is.
(Artt. 97 (oud) en 149 Gw.)
27juni 1997
724
4. - Algemeen - Verwijzing naar de
motivering van een in een andere zaak
gewezen vonnis.
Niet regelmatig met redenen omkleed is
het vonnis dat zich ertoe beperkt de redengeving van een in een andere zaak
gewezen vonnis, waarin eiser geen partij
was, over te nemen zonder haar weer te
geven. (Art. 149 Gee. Gw.)
30juni 1997
734
5. - Algemeen - Burgerlijke zaken Toetsing van de wettigheid - Begrip Toekomstige materiele schade.
Het Hof kan onmogelijk de wettelijkheid toetsen van de beslissing om aan de
getro:ffene van een arbeidsongeval een bij
kapitalisatie berekende vergoeding toe te
kennen voor zijn toekomstige materiiHe
schade, en derhalve is het arrest, waarin
de grondslagen niet worden aangegeven
die het hof van beroep in aanmerking
heeft genomen voor de kapitalisatie en
waarin evenmin wordt aangegeven in hoeverre het rekening heeft gehouden met
een hogere dan de door de gerechtsdeskundige in aanmerking genomen economische weerslag, niet regelmatig met
redenen omkleed. (Art. 149 Gw.)
828
17 september 1997
6. - Algemeen - Strafzaken - Eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk- Schuldigverklaring aan beide misdrijven -Beklaagde enkel eenvoudig bankroetier verklaard- Tegenstrijdigheid.
Niet tegenstrijdig is de beslissing die de
beklaagde, in zijn hoedanigheid van afgevaardigde-bestuurder van twee onderscheiden vennootschappen, schuldig verklaart
aan bedrieglijke, respectievelijk eenvoudige bankbreuk en in het dictum van de

beslissing beklaagde vervolgens enkel eenvoudig bankroetier verklaart, wat een overtollige
vermelding uitmaakt. (Art. 149 Gee. Gw.)
30 september 1997
869
7. - Algemeen -Arrest- Besluitvorming van de eigen redenen - Verwijzing
naar motive ring van eerste rechter- Gevolg.
De appelrechters die als besluit van de
eigen redenen die zij aangeven, overwegen dat "de eerste rechter dan ook op
goede feitelijke en juridische grondslag de
vordering heeft afgewezen", nemen de redengeving van de eerste rechter niet over.
(Art. 1156 B.W.)
6 oktober 1997
940
8. - Algemeen - Strafzaken - ·'Redenen aangaande de strafvordering- Redenen aangaande de burgerlijke rechtsvordering
- Tegenstrijdigheid.
Een beslissing van de strafrechter is
tegenstrijdig, niet aileen wanneer de redenen van de beslissing op de strafvordering
elkaar tegenspreken, maar ook wanneer
deze redenen strijdig zijn met deze van de
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering. (Art. 149 Gec.Gw.)
20 oktober 1997
1003
9. - Algemeen - Burgerlijke zaken Redenen aangaande de strafvordering Redenen aangaande de burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdigheid.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de burgerlijke rechter, die over
een eis tot schadevergoeding oordeelt dat
de beslissing van de strafrechter, die, enerzijds, onder verwijzing naar verschillende
misdrijven afzonderlijke stra:ffen uitsprak
en aldus besliste dat het sturen in staat
van alcoholintoxicatie geen oorzaak was
van de schade voortvloeiend uit de onopzettelijke slagen en verwondingen, en, anderzijds, oordeelde dat de burgerlijke partij
door plaats te nemen in de wagen van de
beklaagde een bepaald risico had genomen en derhalve moest instaan voor een
gedeelte van zijn schade, niet door tegenstrijdigheid is aangetast. (Art. 149 Gec.Gw.)
20 oktober 1997
1003
10. - Algemeen - Motiveringsverplichting - Dagvaarding - Vordering
van het openbaar ministerie - Toepassingsgebied.
Art. 149 Gw. heeft betrekking op de
motivering van de beslissingen van de
vonnisgerechten van de gerechtelijke orde
en is niet toepasselijk op de dagvaardingen, noch op de vorderingen van het 0 .M.
(Art. 149 Gw.)
1078
5 november 1997

187Onderscheiden feit - Zelfde feit - Vrijspraak - Veroordeling - Onduidelijk11. - Algemeen - Begrip en aard van heid- Tegenstrijdigheid- Regelmatigheid.
een reden - Burgerlijke zaken - TegenWanneer uit de beslissing van de appelstrijdige redenen - Begrip.
rechters niet kan worden afgeleid of ze
Een tegenstrijdigheid in de motivering een van de vervolging onderscheiden feit
waarvan het onderzoek noopt tot toetsing weerhouden, in welk geval ze de beklaagde
aan wettelijke bepalingen, komt niet neer veroordelen wegens een bij hen niet aanop een gebrek aan redenen en is dus geen hangig feit, dan wel of dit feit hetzelfde is,
schending van art. 149 Gw. (Art. 149 Gw.) in welk geval ze de beklaagde voor het7 november 1997
1101 zelfde feit tegelijkertijd vrijspreken en ver12. - Algemeen - Burgerlijke zaken oordelen, is hun beslissing niet regelmatig
met redenen omkleed. (Art. 149 Gw. 1994.)
-Begrip.
1197
25 november 1997
Ook al kunnen de in een cassatiemiddel
bekritiseerde redenen van een arrest van
16. - Algemeen - Burgerlijke zaken
de feitenrechter, ongeacht de plaats waar (handelszaken en sociale zaken inbegreze in de tekst van het arrest staan en pen) - Toetsing van de wettigheid ongeacht de vorm waarin ze worden uit- Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhougedrukt, beschouwd worden als dicta, in ding.
zoverre zij de beslissing van de appelAls het arrest van het arbeidshofwaarin
rechter over een betwist punt bevatten, wordt vermeld dat dit hof uit de uitvoeringstoch kunnen zij ook, naar gelang van de modaliteiten van de overeenkomst tussen
context van het arrest, ten grondslag lig- de partijen meent te mogen besluiten dat
gen aan de beslissing van die rechter om de contractuele betrekkingen onder de
het hem voorgelegde vonnis al dan niet te toepassing van de Arbeidsovereenkomstenbevestigen. [Art. 149 Gw. (1994).]
wet zijn blijven vallen, zonder aan te
10 november 1997
1110 geven op welke gegevens het steunt, kan
13. - Algemeen - Burgerlijke zaken .het Hof van Cassatie de wettigheid niet
- Redenen - Dictum - Tegenstrijdig- nagaan van de beslissing dat de partijen
door een arbeidsovereenkomst waren verheid- Begrip.
De tegenstrijdigheid, waarvan het onder- bonden; dat arrest is derhalve niet regelzoek niet noopt tot toetsing aan wettelijke matig met redenen omkleed. (Art. 149
bepalingen, tussen de redenen en het dic- Gee. G.W. [1994].)
1305
8 december 1997
tum van een arrest levert een schending
op van art. 149 Gw. (1994). [Art. 149 Gw.
17. - Algemeen - Uitspraak bij wege
(1994).]
van algemene en als regel geldende beschik10 november 1997
1110 king - Hof van beroep - Vroeger arrest.
Het hof van beroep dat zijn beslissing
14. - Algemeen - Strafzaken - Dictum op de strafvordering - Dictum op de uitsluitend grondt op een vroeger arrest
burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrij- van zijn rechtscollege, verleent aan dat
arrest het karakter van een algemene en
digheden - Gevolgen.
Tegenstrijdig en bijgevolg niet regelma- als regel geldende beschikking. (Art. 6
tig met redenen omkleed is het arrest Ger.W.)
17 december 1997
1388
waarbij, enerzijds, de beklaagde met toepassing van art. 400 Sw. op de strafvordering veroordeeld wordt uit hoofde van het
GEEN CONCLUSIE
opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen die een blijvende ongeschikt- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
heid tot het verrichten van persoonlijke
arbeid tot gevolg hebben gehad, en, ander18. - Geen conclusie- Burgerlijke zaken
zijds, op de tegen de beklaagde ingestelde (handelszaken en sociale zaken inbegreburgerlijke rechtsvordering, een geneesheer- pen)- Beslissing waarin toepassing wordt
deskundige aangewezen en met een opdracht gemaakt van een wettelijke bepaling belast wordt, waardoor de mogelijkheid Geen vaststelling dat de voorwaarden voor
openblijft dat de slagen of verwondingen de toepassing ervan vervuld zijn.
geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot
Een wettelijke bepaling wordt niet gegevolg hebben gehad.
schonden door het feit alleen dat de rech12 november 1997
1117 ter die deze wettelijke bepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle voor15. - Algemeen - Strafvordering waarden voor de toepassing ervan vervuld
Hoger beroep - Motivering - Saisine -

-
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zijn, onverminderd de verplichting voor
de rechter op de conclusie te antwoorden.
(Art. 149 Gw.)
322
6 maart 1997
19. - Geen conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Redengeving - Vermelding Gegevens - Verplichting.
De burgerlijke rechter dient, bij gebrek
aan conclusie, niet alle gegeven's te vermelden die zijn beslissing naar recht verantwoorden; het enkele feit dat de redenen
van een beslissing de wettigheidscontrole
van het Hof onmogelijk zouden maken,
levert geen schending op van art. 149 van
de Gw. [Art. 149 Gw. (1994).]
16 mei 1997
551
20. - Geen conclusie- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Redengeving - Wettigheidscontrole - Hof van Cassatie - Gevolg.
De burgerlijke rechter dient, bij gebrek
aan conclusie, niet alle gegevens te vermelden die zijn beslissing naar recht verantwoorden; het enkele feit dat de redenen
van een beslissing de wettigheidscontrole
van het Hof onmogelijk zouden maken,
levert geen schending op van art. 149 van
de Gw. [Art. 149 Gw. (1994).]
16 mei 1997
551
STRAFZAKEN CGEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

21. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafbare deelneming.
Bij ontstentenis van conclusie, wordt de
strafbare deelneming van een beldaagde
aan de hem ten laste gelegde feiten door
de rechter regelmatig met redenen omkleedt
en naar recht verantwoordt door de strafbare deelneming bewezen te verklaren in
de termen van art. 66, tweede en derde
lid, Sw. (Art. 66 Sw.)
7 januari 1997
33
22. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Aanranding van de
eerbaarheid met geweld of bedreigingen Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen.
Naar recht met redenen omkleed is de
veroordeling wegens aanranding van de
eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op de persoon van een minderjarige, geen voile zestien jaar oud, die met
betrekking tot de bestanddelen van het
misdrijf de artikelen 373, derde lid, en 374
Sw. aanwijst, nu voormeld art. 373, derde
lid, verwijst naar het eerste lid van het-

zelfde artikel dat dit misdrijf omvat. (Art.
149 Gw. en art. 195 Sv.)
11 maart 1997
334
23. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Veroordeling - Aan te
wijzen wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn
omldeed, moet de op de strafvordering
gewezen veroordelende beslissing opgave
doen van de wetsbepalingen waarbij de
strafwordt bepaald alsook van de wetsbepalingen waarbij de bestanddelen van het
ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld. (Art. 195 Sv.)
15 april 1997
441
24. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdige beoordelingen van eenzelfde {out.
Een arrest lijdt aan tegenstrijdigheid
wanneer het een geldboete verhoogt wegens
de ernst van de aan de beklaagde verweten fout en terzelfder tijd op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
oordeelt dat hij slechts een lichte, toevallige fout heeft begaan, zodat hij de door
art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet aan
werknemers toegekende vrijstelling van
aansprakelijkheid kan genieten.
30 april 1997
502
25. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Politiezaken - Hoger
beroep - Strafverzwaring- Afwezigheid
motiveringsplicht- Motivering----' Wettigheid - Toetsing.
Wanneer de cmTectionele rechtbank, zetelend in graad van beroep, hoewel de wet,
onder louter vormelijk oogpunt, de rechters, behoudens aangaande het verval van
het recht tot het besturen van een voertuig, niet verplicht in het vonnis melding
te maken van de redenen op grond waarvan zij de keuze en de maat van de andere
uitgesproken stra:ffen en maatregelen bepalen, niettemin de redenen van een verhoging van de geldboete aanduidt, komt het
aan het Hof toe de wettigheid van deze
redenen te toetsen.
6 mei 1997
524
26. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen)- Motivering- 'Stukken
van het dossier' - Bewijskracht - Miskenning - Toetsing.
Wanneer de appelrechters, als redenen
om een feit bewezen te achten, verwijzen
naar "de stukken van het dossier" en dit
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dossier slechts een proces-verbaal bevat
houdende het relaas van een ongeval en
de verklaringen van de betrokken partijen
en getuigen, waarop de rechters hun beslissing hebben kunnen laten steunen, kan
het Hof, zo dit proces-verbaal onmiskenbaar het door de appelrechters aangehouden feit uitsluit, de miskenning van de
bewijskracht van dit proces-verbaal vaststellen.
524
6 mei 1997
27. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Keuze van de straf en
strafmaat - Verval van het recht tot
sturen.
De verplichting om de keuze van de
straf en de strafmaat met redenen te
omkleden, wordt miskend door de rechter
die de vervallenverklaring uitspreekt van
het recht een motorvoertuig te besturen,
wanneer hij alleen in abstracte bewoordingen verwijst naar de zwaarwichtigheid
van het misdrijf, zoals dat blijkt uit de in
het strafdossier beschreven feitelijke omstandigheden, zonder de concrete omstandigheden te preciseren die een dergelijke
maatregel te dezen rechtvaardigen. (Art.
195 Sv.)
7 mei 1997
529
28. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Oorspronkelijke tenlastelegging - Herformulering- Vrijspraak
- Vereiste.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de strafrechter die, na de tenlasteleggingwaaronder de feiten waren aanhangig gemaakt in een andere misdrijfomschrijving te hebben geherformuleerd,
de verdachte vrijspreekt zonder de feiten
te onderzoeken in het licht van de oorspronkelijke tenlastelegging. (Art. 182 Sv.)
560
20 mei 1997
29. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Deelneming - Voorwaarden- Wetsbepalingen- Vermelding.
De rechter verantwoordt de veroordeling van een beklaagde als deelnemer aan
een misdaad of een wanbedrijf naar recht
door de omschrijving van de deelneming
- die de bestanddelen van het misdrijf
noch de straf betreft- in de bewoordingen van de wet, zonder dat hij hierbij van
de toepasselijke wetsbepalingen melding
dient te maken. (Artt. 66 Sw. en 163 en
195, eerste lid, Sv.)
14 januari 1997
65

30. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Opgqve van de toegepaste
wetsbepalingen.
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 strafworden bepaald.
(Art. 163 Sv.)
25juni1997
706
31. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Tegenstrijdigheid Begrip.
Tegenstrijdig is de beslissing die, enerzijds, vermeldt dat het beroepen vonnis de
beklaagde veroordeelt tot een straf en,
anderzijds, beslist dat het hoger beroep
van beklaagde, wegens zijn vrijspraak door
de eerste rechter, alleen wat de burgerlijke beschikkingen van het bestreden vonnis betreft, ontvankelijk is. (Art. 149 Gw.)
15 oktober 1997
976
32. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Beroepen vonnis niet
regelmatig met redenen omkleed- Beslissing van het hof van beroep naar recht met
redenen omkleed - Voorwaarden.
Om naar recht met redenen omkleed te
zijn, moet een veroordelende beslissing op
de strafvordering melding maken van de
bestanddelen van het misdrijf en van de
wettelijke bepalingen waarin zij worden
vermeld, ongeacht het feit dat het beroepen vonnis art. 149 Gw. niet zou naleven.
(Art. 149 Gw.; artt. 195 en 211 Sv.)
5 november 1997
1078
33. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Straf - Recht van
verdediging- Wijze waarop de beklaagde
zijn onschuld heeft willen staande houden
- Gebrek aan bereidheid om zich te beteren - Ontkenningen - Gevolg.
De beslissing van de appelrechters over
de strafis regelmatig met redenen omkleed
en naar recht verantwoord, en miskent
het recht van verdediging niet, wanneer
zij steunt op de noodzaak om de beklaagde
aan te sporen tot zin voor verantwoordelijkheid, gelet op zijn uitgesproken gebrek
aan bereidheid om zich te beteren, alsook
op andere gegevens, zoals de zwaarwichtigheid van de feiten en de noodzaak de
herhaling ervan te voorkomen, maar niet
verwijst naar de wijze waarop eiser zijn
onschuld heeft willen staande houden,
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zelfs als het arrest veiwijst naar de ontkenningen van de beklaagde om er feitelijke gegevens tegenover te stellen waaruit
het afieidt dat de tenlasteleggingen bewezen zijn. [Algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging; art. 149 Gw.
(1994).]
26 november 1997
1221
34. - Geen conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdige redenen.
Tegenstrijdig is het vonnis dat aan de
moeder als voogdes, enerzijds, een bedrag
toekent tot vergoeding van het verlies van
de inkomsten voor het minderjarig kind,
ten gevolge van het overlijden van zijn
vader, en aan de moeder, in haar eigen
naam, anderzijds, een bedrag toekent tot
vergoeding van het verlies van haar eigen
inkomsten, zonder daarbij rekening te houden met de kosten voor het onderhoud van
het kind, die gedurende een bepaalde tijd
een deel van het gezinsinkomen opslorpen. [Art. 149 Gw. (1994).]
1223
26 november 1997
35. - Geen conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Neergelegde stukken Antwoordplicht.
De rechter hoeft niet te antwoorden op
ter terechtzitting neergelegde stukken ook al is de neerlegging ervan vastgesteld
in het proces-verbaal van de terechtzitting - waarvan niet blijkt dat het verweer dat beklaagde er wil uit afieiden in
regelmatige conclusies werd aangevoerd.
(Art. 149 Gw.)
2 december 1997
1276

OP CONCLUSIE
BURGERLIJKE ZAE;EN (HANDELSZAKEN
EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

36. - Op conclusie - Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Feiten en redenen - Ambtshalve
aanvulling - Voorwaarden.
De rechter moet de juridische aard van
de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en, ongeacht de benaming
die de partijen daaraan hebben gegeven,
de aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan partijen bij conclusie
het bestaan hebben uitgesloten, dat hij
enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd, dat hij noch het
voorwerp noch de oorzaak van de vorde-

ring wijzigt en dat hij daarbij de rechten
van de partijen eerbiedigt. (Art. 1138, 2",
Ger.W.)
10 maart 1997
327
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN
DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

37. - Op conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Foutieve motivering Gevolg.
Een foutieve motivering levert op zichzelf geen miskenning op van de verplichting te antwoorden op de conclusies van
de partijen.
14 januari 1997
67
38. - Op conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Valsheid en gebruik
van valse stukken - Vervalsing van facturen - Bestanddelen van het misdrijf
Niet naar recht verantwoord is het arrest
dat niet antwoordt op het verweermiddel,
dat afgeleid is uit het feit dat een valse
factuur het in art. 196 Sw. bedoelde misdrijfkan opleveren, wanneer die vervalste
facturen aan derden worden overgelegd,
maar niet wanneer zij, zoals in casu, gericht
worden aan de klant, die de juistheid
ervan kan nagaan. [Art. 149 Gw. (1994);
art. 196 Sw.]
5 februari 1997
166
39. - Op conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Strafvordering - Conclusie- Feitelijke gegevens- Rechterlijke
beslissing - Verwerping van die gegevens
- Grondslag - Andere of daarmee strijdige gegevens.
Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing dat de omstandigheden die een
beklaagde aanvoert om zijn vrijspraak te
bekomen, geen enkel gegeven bevatten
dat hen geloofwaardig maakt, wanneer de
rechter de door die beklaagde aangevoerde feitelijke gegevens door andere of
daarmee strijdige gegevens weerlegt. (Art.
149 Gw.)
486
23 april 1997
40. - Op conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Appelconclusie - Verwijzing naar de voor de eerste rechter
genomen conclusie - Antwoord van de
eerste rechter - Afwezigheid van grieven
tegen die beslissing in hager beroep Antwoord van de appelrechter.
Wanneer de eerste rechter een in conclusie voorgedragen verweer beantwoordt
en er tegen zijn beslissing geen grieven
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worden ingebracht voor de appelrechter,
is laatstgenoemde niet meer gehouden dit
verweer te beantwoorden, ook al wordt in
de appelconclusie de conclusie in eerste
aanleg uitdrukkelijk overgenomen. (Art.
210 Sv.)
8 juli 1997
740

41. - Op conclusie - Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Herziening - Advies
en verwijzing tot herziening - Nieuw feit
- Motiveringsverplichting -Art. 149 Gw.
- Art. 445 Sv. - Toepasselijke bepaling.
De motiveringsverplichting is aan het
hof van beroep, dat belast is met het
onderzoek van een aanvraag tot herziening wegens een nieuw feit, niet opgelegd
krachtens art. 149 Gw., aangezien het
advies van het hofvan beroep geen vonnis
in de zin van dit artikel is, maar krachtens art. 445, vierde lid, Sv. (Art. 445,
vierde lid, Sv.)
1 oktober 1997
873
42. - Op conclusie
Strafzaken
(geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Herziening - Advies
en verwijzing tot herziening - Nieuw feit
- Motiveringsverplichting. -Art. 445 Sv.
- Draagwijdte.
De motiveringsverplichting die bij art.
445, vierde lid, Sv. is opgelegd aan het hof
van beroep dat belast is met het uitbrengen van een advies over de aanvraag tot
herziening, sluit de verplichting in dat op
de conclusies van de partijen moet worden
geantwoord; aan die verplichting moet
evenwel alleen worden voldaan in zoverre
het antwoord geen onderzoek vergt dat
buiten de aan het hof van beroep toevertrouwde opdracht valt. (Art. 445, vierde
lid, Sv.)
1 oktober 1997
873
BELASTINGZAKEN

43. - Op conclusie - Belastingzaken
-Argument tot staving van een middelGeen verplichting tot antwoord.
De verplichting om de vonnissen en
arresten met redenen te omkleden en te
antwoorden op de aangevoerde middelen
houdt niet de verplichting in om te antwoorden op een argument dat tot staving
van een middel wordt aangevoerd en geen
zelfstandige grief inhoudt. (Art. 149 Gw.)
492
25 april 1997
44. - Op conclusie - Belastingzaken
- Verweer - Geen antwoord.

Niet regelmatig met fedenen omkle~d is
het arrest dat niet antwoordt op een in de
conclusie voorgedragen verweer. (Art. 249
Gee. Gw.)
864
29 september 1997

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN

Algemeen
Tussen vonnisgerechten
Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht
Aard van het misdrijf
Allerlei
ALLERLEI

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

1. - Strafzaken - Algemeen - Vordering van de burgerlijke partij - Memorie
zonder tussenkomst van een advocaat bij
het Hof van Cassatie - Ontvankelijkheid.
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied dat uitgaat van een burgerlijke partij
in een strafrechtelijke procedure, is ontvankelijk wanneer het is ingesteld bij een
memorie ingediend zonder tussenkomst
van een advocaat bij het Hofvan Cassatie.
(lmpliciet.) (Artt. 425, 527bis en 528bis
Sv.; art. 478 Ger.W.)
5 november 1997
1081
2. - Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie Beroep in cassatie door de burgerlijke partij - Geen betekening van de voorziening
- Niet ontvankelijk verklaarde voorziening- Ambtshalve regeling van rechtsgebied - Voorwaarden.
Het Hof van Cassatie, dat uitspraak
moet doen over een voorziening en die het
niet ontvankelijk verklaart, is, na de verwerping van de voorziening, bevoegd om
ambtshalve het rechtsgebied te regelen,
wanneer het, teneinde de voorziening niet
ontvankelijk te verklaren, de stand van de
rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen.
1112
12 november 1997
TUSSEN VONNISGERECHTEN

3. - Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Tussen politierechtbanken van
eenzelfde rechtsgebied - Geen regeling
van rechtsgebied door de appelrechters Bevoegdheid van het Hof van Cassatie.
Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van eenzelfde overtreding en
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de rechtbank tot wier rechtsgebied beide
rechtbanken behoren, niet overgaat tot
regeling van rechtsgebied, vermag het Hof
ambtshalve het rechtsgebied te regelen
telkens als het Hof de stand van de rechtspleging regelmatig in acht kan nemen.
(Art. 540 Sv.)
7 januari 1997
27
4. - Strafzaken - Tussen vonnisgerechten- Tussen politierechtbanken van
eenzelfde rechtsgebied - Cassatieberoep
- Rechtspleging geen doorgang - Bevoegdheid van het Hof
Wanneer twee politierechtbanken kennis nemen van eenzelfde overtreding en
het Hof, bij gelegenheid van een regelmatig ingesteld cassatieberoep, vaststelt dat
de rechtspleging geen doorgang kan vinden, vermag het het rechtsgebied te regelen. (Artt. 525 e.v. Sv.)
7 januari 1997
34
5. - Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Burgerlijke rechtsvordering
- Politierechtbank- Beslissing- Onderzoeksmaatregel--· Hoger beroep- Correctionele rechtbank - Vonnis - Verwijzing
naar de politierechtbank - Beslissing van
die rechtbank - Onbevoegdheid - Geen
rechtsmiddel.
Er is grond tot regeling van rechtsgebied, wanneer de politierechtbank zich
onbevoegd verklaart nadat de correctionele rechtbank, die in hoger beroep over
de burgerlijke rechtsvordering uitspraak
doet, een door de voornoemde politierechtbank bevolen onderzoeksmaatregel bevestigd heeft en de zaak voor verdere behandeling
naar die rechtbank verwezen heeft, en
wanneer tegen de beslissing van de politierechtbank geen enkel rechtsmiddel is aangewend.
423
9 april 1997

TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN
VONNISGERECHT
Aard van het misdrijf
6. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf- Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Niet correctionaliseerbare misdaad- Beschikking van de raadkamerVerwijzing naar de correctionele rechtbank - Beslissing van het vonnisgerecht
- Beslissing van onbevoegdheid- Vernietiging van de beschikking van verwijzing.
Wanneer de raadkamer een verdachte
naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een wanbedrijf dat tot de
bevoegdheid van bedoelde rechtbank behoort
en, bij samenhang, wegens een wanbedrijf

dat tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, en het vonnisgerecht zich
onbevoegd verklaart omdat het gaat om
een niet gecorrectionaliseerde dan wel niet
correctionaliseerbare misdaad, regelt het
Hof het rechtsgebied, en, vaststellend dat
het feit een misdaad schijnt op te leveren,
vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
17juni 1997
658
7. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf- Raadkamer- Verwijzing naar
de correctionele rechtbank wegens als wanbedrijven omschreven feiten - Vaststelling door het vonnisgerecht dat een van de
misdrijven een misdaad is - Geen aanneming van verzachtende omstandigheden
- Onbevoegdverklaring van het vonnisgerecht - Vaststelling dat er samenhang
lijkt te bestaan - Vernietiging van de
beschillking van de raadkamer - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer twee verdachten wegens als wanbedrijven omschreven
feiten naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen en de correctionele rechtbank
zich onbevoegd heeft verklaard omdat een
van de aan de beide verdachten ten laste
gelegde misdrijven een niet gecorrectionaliseerde misdaad is, stelt het Hof vast,
op verzoek tot regeling van rechtsgebied,
dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan
worden aangewend en dat de beslissing
van het vonnisgerecht, wat de ene verdachte betreft, in kracht van gewijsde is
gegaan, en, wat de andere verdachte betreft,
niet door een ontvankelijk rechtsmiddel
kan worden bestreden, zodat uit hun onderlinge tegenstrijdigheid een geschil van
rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang belemmert; na te hebben geoordeeld
dat de correctionele rechtbank onbevoegd
was om over het geheel van de tenlasteleggingen uitspraak te doen omdat een
van de ten laste gelegde feiten een misdaad schijnt op te leveren en er samenhang lijkt te bestaan tussen die misdaad
en de wanbedrijven, vernietigt het Hof de
beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.)
16 december 1997
1385
Allerlei
8. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei -

-193Verzachtende omstandigheden - Toelaatbaarheid - Werking in de tijd.
Zo de rechter in hoger beroep, wanneer
hij de feiten van de tenlastelegging, waarover de eerste rechter ten gronde uitspraak heeft gedaan en waaromtrent deze
derhalve, minstens impliciet zijn bevoegdheid om uitspraak te doen 'heeft vastgesteld, herkwalificeert en oordeelt dat de
eerste rechter, deze herkwalificatie in acht
genomen, zich ten onrechte heeft onbevoeg~ ':erklaard en het beroepen vonnis
vermehgt, vervalt door deze vernietiging
eveneens de vaststelling van de eerste
rechter omt~ent zijn bevoegdheid, zodat
de rechter m hoger beroep zijn eigen
bevoegdheid moet onderzoeken in het licht
van ~e heromsc_hreven tenlastelegging en
met machtnernmg van de wetten betreffende d~. bev:oegdheid di~. van kracht zijn
op het hJdshp waarop hiJ uitspraak doet.
25 februari 1997
277
9. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei Verzachtende omstandigheden- Verkrachting- Buite'!vervolgingstelling- Paging
tot verkrachtmg - Herkwalificatie - Voltrokken verkrachting - Gevolg.
Nude raadkamer, op de vervolging voor
de rni~drijven, gepleegd op de persoon van
een kind dat geen volle tien jaar oud is
onder tenlasteleggingen (A) poging tot ver:
krachting, (B) aanranding van de eerbaarheid en (C) verkrachting, de beklaagde
b~iten vervolging stelde voor tenlasteleggmg (C) en hem met aanvaarding van
verzachtende omstandigheden voor de tenlasteleggingen (A) en (B) verwees naar de
correctionele rechtbank en de rechters in
hoger beroep, gevat met het beroep tegen
het tussengekomen vonnis van de correctionele rechtbank, de tenlastelegging (A)
heromschrijven tot een voltrokken verkrachting en vaststellen dat de raadka~er verzachtende omstandigheden heeft
~It&"eslo~~n voor de tenlastelegging (C),
md1en ZIJ zou hebben aangenomen dat de
onder (A) bedoelde feiten hadden moeten
w_orden omschreven als verkrachting en
met aileen als poging daartoe beslissen
zij wettig niet bevoegd te zijn 'om te oordelen over het voltooide misdrijf van verkrachting.
25 februari 1997
277
10. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei Onregelmatige verwijzing- Bevoegdheidsconflict - Begrip.
De omstandigheid dat het vonnisgerecht de strafVordering niet ontvanke-

lijk verklaart om reden dat de zaak wegens
een proceduregebrek in de behandeling
voor het onder~oeksgerecht onregelmatig
naar het vonmsgerecht werd verwezen
maakt geen bevoegdheidsconflict uit dat
aanleiding geeft tot regeling van rechtsgebied. (Art. 526 Sv.)
28 oktober 1997
1043

ALLERLEI
11. - Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksrechters van een verschillend rechtsgebied -· Onderzoek naar dezelfde feiten
- Geschil van rechtsmacht - Gevolgen.
Wanneer twee onderzoeksrechters van
een verschillend rechtsgebied kennisnemen van het onderzoek naar dezelfde
feiten, ontstaat een geschil van rechtsmacht dat de rechtsgang belemmert en
aanleiding geeft tot een regeling van rechtsgebied. (Art. 526 Sv.)
5 november 1997
1081
12. - Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksrechters van een verschillend rechtsgebi~~ -. Zelfde feiten Burgerlijkepartustellmg - Niet verantwoorde anttrekking van de zaak aan de rechter die
het eerst van die zaak heeft kennisgenomen - Gevolgen.
Wanneer twee onderzoeksrechters van
een verschillend rechtsgebied kennisnemen van het onderzoek naar dezelfde
feiten, en de tweede daarvan kennisgenomen heeft ten gevolge van een burgerlij~e-partijstelling, en de omstandigheden d1e voornoemde burgerlijke partij ertoe
aangezet hebben om zich burgerlijke partij te stellen, niet verantwoorden dat de
zaak onttrokken wordt aan de onderzoeksrechter die als eerste van die zaak kennisgenomen heeft, beveelt het Hof, beslissende
tot regeling van rechtsgebied dat het onderzoek door die rechter zal w~rden voortgezet en onttrekt het de rechtspleging aan
de andere rechter. (Art. 526 Sv.)
5 november 1997
1081

s
SAMENHANG
Onderzoeksrechter - Rechtsmacht Ambtshalve uitbreiding.
De onderzoeksrechter vermag niet ambtshalve zijn onderzoek uit te breiden tot een
feit waarop de vordering tot het instellen
v::m het gerechtelijk onderzoek geen betrekking had; de omstandigheid dat een daarin
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niet begrepen feit samenhangend zou zijn
met een daarin wel begrepen feit of ermee
samen een collectief misdrijf zou kunnen
opleveren, doet hieraan geen afbreuk. (Artt.
29, eerste lid, en 61, eerste lid, Sv.)
4 februari 1997
158

en art. 3, 4°, Protocol van Brussel van 23
feb. 1968, goedgekeurd bij wet van 28 aug.
1978.)
458
18 april 1997

SAMENVOEGING VAN ZAKEN

1. - Wettelijke schuldvergelijking- "lkreisten.
Wettelijke schuldvergelijking heeft van
rechtswege plaats uit kracht van de wet,
zelfs buiten weten van de schuldenaars,
en de twee schulden vernietigen elkaar op
het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten
belope van hun wederkerig bedrag. (Artt.
1289 en 1290 B.W.)
24 april 1997
487
2. - Wettelijke schuldvergelijking- Wederkerige schulden - Tenietgaan - Gevolg
- Verjaring.
Uit de omstandigheid dat wettelijke schuldvergelijking twee wederkerige schulden
vernietigt op het ogenblik dat ze tegelijk
bestaan, volgt dat een van de schuldvorderingen waarop de schuldvergelijking
betrekking heeft niet meer kan verjaren;
onwettig is derhalve de rechterlijke beslissing waarbij de wettelijke schuldvergelijking wordt afgewezen op grond
dat op het ogenblik dat de schuldvergelijking werd aangevoerd, een van de
schuldvorderingen verjaard was. (Artt. 1289,
1290 en 2219 B.W.)
24 april 1997
487

Cassatieberoep - Bestreden beslissingen- Onderscheiden beslissingen- Onderscheiden voorzieningen - Samenhang Gevolg.
Het Hof voegt ambtshalve twee voorzieningen tegen onderscheiden arresten, wanneer het van oordeel is dat beide voorzieningen
zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk
is ze in een en hetzelfde arrest te berechten. (Art. 30 Ger.W.)
12 december 1997
1355

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Testament- Legataris onder bijzondere
titel- Erfopvolging in de rechten en rechtsvorderingen van de erflater.
De rechtverkrijger onder bijzondere titel
geniet in de regel alle rechten en rechtsvorderingen die zijn rechtsvoorganger in
het rechtstreekse belang van de overgedragen zaak had verworven, d. w. z. de rechten en rechtsvorderingen die met die zaak,
als actieve kwaliteiten, zijn vereenzelvigd, of die toebehoren ervan zijn geworden. (Artt. 724 en 1122 B.W.)
28 november 1997
124 7

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeevervoer - Cognossement - Vervoerder - Ontvangst der goederen - Vermoeden- Tegenbewijs- Overgedragen cognossement- Derde houder te goeder trouw Begrip.
Het door de zeevervoerder af te leveren
cognossement geldt als vermoeden, behoudens tegenbewijs, van de ontvangst door
de vervoerder van de goederen zoals ze
overeenkomstig de bepalingen van de wet
in dat stuk beschreven zijn; dat tegenbewijs wordt niet toegelaten indien het cognossement is overgedragen geworden aan
een derde persoon die er te goeder trouw
houder van is, d.i. de derde persoon die op
het ogenblik dat hij het cognossement
ontvangt, niet op de hoogte is dat de
ingescheepte goederen niet overeenstemmen met de beschrijving ervan in het
cognossement. (Art. 9.1,A, § 3, 4°, Zeewet,

SCHULDVERGELIJKING

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJKDODEN
OPZETTELIJK TOEBRENGENVANVERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN ONOPZETTELIJK DODEN
1. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Gebrek
aan voorzichtigheid ofvoorzorg- Begrip.
Wanneer een beklaagde vervolgd is wegens
het onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen, dient de rechter bij onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg dat slagen of verwondingen
ten gevolge heeft gehad, alle fouten in
aanmerking te nemen welke dit gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen
uitmaken : hiertoe behoren onder meer
alle overtredingen van het Wegverkeers-

-
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reglement, ongeacht of voor deze overtredingen afzonderlijk strafvervolging is ingesteld. (Artt. 418 tot 420 Sw.)
7 oktober 1997
943
2. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Onopzettelijke slagen ofverwondingen- Gebrek
aan voorzichtigheid ofVoorzorg- Begrip.
De vervolgingen die wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen ofverwondingen worden ingesteld, impliceren dat
de beklaagde zijn verweermiddelen doet
gel den tegen elke foutieve gedraging waardoor de slagen of verwondingen werden
veroorzaakt, in voorkomend geval ook alle
overtredingen van het Wegverkeersreglement, ongeacht of die overtredingen
mede afzonderlijk ten laste werden gelegd
of niet. (Artt. 418-420 Sw.)
4 november 1997
1071
3. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg - Beoordeling door de feitenrechter.
Wanneer een rechter kennisneemt van
een tenlastelegging onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, beoordeelthij, aan de hand van de hem voorgelegde
gegevens, welke feiten een gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren. (Artt. 418 en 420 Sw.)
5 november 1997
1078

OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN
EN OPZETTELIJK DODEN
4. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk
toebrengen van slagen - Verschoonbare
doodslag - Herhaling - Ontzetting van
de uitoefening van rechten - Wettigheid.
De rechter kan, op grond van de artikelen van het Sw. die het opzettelijk toebrengen van slagen en de verschoonbare doodslag
in staat van herhaling strafbaar stellen,
niet de ontzetting van de in art. 31 van
dat wetboek bedoelde rechten opleggen.
(Artt. 31, 33, 56, 398 en 414 Sw.)
9 april 1997
424

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
ALLERLEI

WERKNEMERS
1. - Werknemers- Schorsing arbeidsovereenkomst- ArbeidsongeschiktheidVergoeding- Carensdag- Sectoriele collectieve arbeidsovereenkomst - Carentievergoeding - Aard - Gevolg.
De carentievergoeding die de werkgever
krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn werknemer, bij
ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet
beschouwd worden als een aanvulling van
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag
van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een aanvulling van
een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zekerheid; op de carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald. (Art. 52, § 1,
eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 49 Z.I.V.-wet van 9 aug.
1963; art. 1 K.B. 31 dec. 1963; art. 2,
eerste lid, 3°, Loonbeschermingswet; art.
14, § 2, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969.)
24 maart 1997
393
2. - Werknemers - Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid- Arbeidsovereenkomst
- Handelsvertegenwoordiger - Wettelijk
vermoeden - Beroep op dat vermoeden Rechtbanken - Beoordeling.
Miskennen het bij artikel 4, tweede lid,
Arbeidsovereenkomstenwet gevestigde wettelijk vermoeden aangaande het bestaan
van een gezagsverhouding tussen de handelsvertegenwoordiger en de werkgever,
de rechters die aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid die zich op dat vermoeden beroept, het bewijs opleggen van het
bestaan van een gezagsverhouding. (Art.
4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 1352, eerste lid, B.W.; art. 870
Ger.W.)
17 november 1997
1145
3. - Werknemers
Toepassingsgebied - Uitbreiding - Verrichten van
personenvervoer - Verrichten van vervoer
-Begrip.
Het verrichten van personenvervoer in
de omstandigheden omschreven door artikel 3, 5°bis, K.B. 28 november 1969 tot
uitbreidingvan de R.S.Z.-wet 27 juni 1969,
kan andere taken behelzen dan het besturen van een voertuig. (Art. 3, 5°bis, K.B.
28 nov. 1969.)
17 november 1997
114 7

-
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4. - Werknemers - Toepassingsgebied - Uitbreiding - Verrichten van
personenvervoer - Bemannen van dispatching- Prestaties die vervoer mogelijk
maken - Draagwijdte.
De uitbreiding van artikel3, 5°bis, K.B.
28 november 1969 vindt geen toepassing
op personen die personenvervoer verrichten, wanneer de taken die zij verrichten,
erop gericht zijn het vervoer op doeltreffende wijze te doen verrichten en niet in
het verrichten van vervoer zijn begrepen.
(Art. 3, 5°bis, K.B. 28 nov. 1969.)
17 november 1997
114 7

ZELFSTANDIGEN
Zelfstandigen - Sociaal statuut
- Bijdragen - Berekening - Grondslag
- Zelfstandige beroepswerkzaamheid Vroegere uitoefening - Winsten of baten
- Inkomsten na de volledige en definitieve
stopzetting van die werkzaamheid - Achterstallig honorarium.
De winsten ofbaten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door
de genieter, onder meer de inkomsten die
worden behaald of vastgesteld na de volledige en definitieve stopzetting van die
werkzaamheid, zoals achterstallig honorarium, zijn niet onderworpen aan de bijdragen waarvan sprake is in het sociaal
statuut van de zelfstandigen. [Artt. 3, § 1,
eerste en tweede lid, en 11, §§ 1 en 2,
Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; artt.
20, 4°, en 31, 2°, W.I.B. (1964).]
9juni 1997
634
6. - Zelfstandigen - Grensoverschrijdende arbeid - Europese Unie - Loondienst - Zelfstandige - Kwalificatie Afbakeningsregelen - Nationaal recht.
Voor de toepassing van de artikelen
14bis en 14quater van de verordening
1408/71 doelt een werkzaamheid in loondienst of een werkzaamheid die anders
dan in loondienst wordt uitgeoefend, op
een werkzaamheid die voor de toepassing
van het stelsel van sociale zekerheid van
een Lid-Staat, op welk grondgebied zij
wordt uitgeoefend, als zodanig wordt aangemerkt. (Art. 14bis en 14quater verordening 1408/71.)
648
16 juni 1997
5. -

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Overzeese sociale zekerheid- Koloniale decreten - Bedienden van Belgisch
Congo enRuanda-Urundi- Ouderdomsrenten- Weduwenrenten- Aanvullende ver7. -

hogingen - Recht op renten - Recht op
verhogingen - Aard van die rechten.
De rechter verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat het recht op ouderdoms- en
weduwenrenten van de bedienden van
Belgisch Congo en Ruanda-Urundi een
"eigendom" is, in de zin van art. 1 van het
aanvullend Protocol van 20 maart 1952
bij het E.V.R.M., terwijl het recht op de
verhogingen van die renten geen "eigendom" is in de zin van voormeld artikel 1,
als hij overweegt dat er bij de verhogingen, in tegenstelling tot de renten, geen
enkel verband bestaat tussen het bedrag
van de betaalde bijdragen en dat van het
ontvangen pensioen. (Art. 3, § 1, a en d,
wet 16 juni 1960; art. 18, 21, 32, 33 en 60
K.B. 25 jan. 1952.)
17 oktober 1997
996

ALLERLEI
8. - Allerlei - Arbeidsinspectiewet Sociale inspecteur - Ingewonnen inlichtingen - Bewijswaarde.
De inlichtingen die de sociale inspecteurs bij hun onderzoek inwinnen in het
kader van de Arbeidsinspectiewet hebben
de wettelijke bewijswaarde van een feitelijk vermoeden. (Art. 5 wet 16 nov. 1972
betreffende de arbeidsinspectie; artt. 1349
en 1353 B.W.)
28 april 1997
497

STAAT
Burgerlijke zaken- Deskundigenonderzoek op vordering van de Staat - Opvolging door andere overheidsinstantie Rechtsopvolgingsproblematiek- Gerechtsdeskundige - Regeling ereloonstaat Taxatieprocedure en uitvoerbaarverklaring
- Debiteur- Bevoegdheid van de rechter.
Het bevel tot tenuitvoerlegging van de
door de rechter begrote kosten van het
deskundigenonderzoek, dat gegeven wordt
tegen de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd, geldt onverminderd
als deze partij voorhoudt dat zij ingevolge
een opvolging door een andere partij niet
meer kan aangesproken worden door de
eiser in het hoofdgeding ten grande; de
overname van de rechten en verplichtingen bedoeld in de Financieringswet belet
niet dat, zolang de feitenrechter de betwisting daaromtrent niet heeft beslist, de
Staat die een deskundig onderzoek heeft
gevorderd, ook het ereloon van de deskundige moet betalen. (Art. 984 Ger.W.; artt.
57, 61 en 82 Financieringswet.)
11 december 1997
1350
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STEDENBOUW
BOUWVERGUNNING
SANCTIES
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE
RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG

BOUWVERGUNNING
1. - Bouwvergunning - BrusselsHoofdstedelijk Gewest - Verval - Voorwaarden.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kan het verval van een met het oog op
bouwwerken afgegeven bouwvergunning
aileen worden voorkomen, wanneer met
de ruwbouw is begonnen binnen de wettelijke termijn, maar het is niet vereist
dat met de verwezenlijking van die vergunning "duidelijk" van start is gegaan.
(Art. 87, § 1, Ord. Br.H.G.)
918
3 oktober 1997
2. - Bouwvergunning- Erfdienstbaarheid - Niet-uitvoering - Recht van de
benadeelde buur.
De afgifte van een bouwvergunning door
het college van burgemeester en schepenen stelt de beneficiant niet vrij van de
verbintenis zich te gedragen naar de erfdienstbaarheden waarmee zijn erften voordele van de aangrenzende erven is bezwaard.
(Art. 44 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw.)
1092
6 november 1997

SANCTIES
3. - Sancties - Stakingsbevel - Bekrachtigingsbeslissing - Kennisgeving Onregelmatig - Gevolg.
De omstandigheid dat de door de wet
vereiste kennisgeving van het procesverbaal van vaststelling en de bekrachtigingsbeslissing van het door de bevoegde ambtenaren gegeven stakingsbevel niet op de
door de wet voorgeschreven wijze geschiedt,
heeft niet tot gevolg dat de geldigheid van
het stakingsbevel zelf of van het bekrachtigingsbesluit wordt aangetast. (Art. 68,
eerste, tweede en derde lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
216
14 februari 1997
4. - Sancties - Stakingsbevel - Bekrachtigingsbeslissing- KennisgevingTermijn - Gevolg.
Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat
de kennisgeving van het proces-verbaal

van vaststelling en de bekrachtigingsbeslissing van het door de bevoegde ambtenaren gegeven stakingsbevel onverwijld
moet geschieden; een late kennisgeving
tast de geldigheid van het stakingsbevel
zelf niet aan. (Art. 68, eerste, tweede en
derde lid, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
216
14 februari 1997
5. - Sancties- Stakingsbevel- Noodzaak - Opportuniteit - Kort geding Beoordeling door de rechter.
Wettig is de beslissing van de rechter
tot handhaving van een stakingsbevel op
de voldoende beoordeelde gronden dat hoewel de bouwwerken bijna voltooid waren
- ze vergunningsplichtig waren en er
zonder vergunning werd gebouwd. (Art.
68, vierde lid, Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedebouw, en 587, eerste lid, 2°, Ger.W.)
14 februari 1997
216

HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE
6. - Herstel van plaats in de vorige
staat. Betaling van een meerwaarde Dwangsom - Gemachtigde ambtenaarGeen burgerlijke partij - Geldigheid.
De gemachtigde ambtenaar die in een
geding 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, ook
al treedt hij in dat geding niet op in de
hoedanigheid van burgerlijke partij. (Art.
65, § 1, Stedebouwwet; art. 1, lid 1, eenvormige wet betreffende de dwangsom.)
276
25 februari 1997
7. - Herstel van plaats in de vorige
staat. Betaling van een meerwaarde Maatregelen bepaald bij artikel 65, § 1,
Stedenbouwwet - Bestuurlijke overheid
- Minnelijke regeling.
Nu het bevelen van de maatregelen
bepaald bij art. 65, § 1, Stedenbouwwet,
tot de bevoegdheid van de strafrechter
behoort, kunnen bedoelde maatregelen niet
het voorwerp uitmaken van een minnelijke regeling door de bestuurlijke overheid. (Art. 65, §§ 1 en 3, Stedenbouwwet.)
1070
4 november 1997

RUIMTELIJKE ORDENING.
PLAN VAN AANLEG
8. - Ruimtelijke ordening. Plan van
aanleg - Bouw- of verkavelingsverbod -

-
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Schadevergoeding - Recht op schadevergoeding - Toelaatbaarheid van de vordering - vereiste.
Een op art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, zoals gewijzigd bij
artt. 177 en 178 wet 22 dec. 1977, gegronde
vordering tot schadevergoeding kan niet
worden toegelaten, zolang de afgifte van
een bouw- ofverkavelingsvergunning niet
is geweigerd aan de belanghebbende of
deze geen negatief stedebouwkundig attest
heeft verkregen. (Art. 37, derde lid, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, zoals
gewijzigd bij art. 177, b, wet 22 dec. 1977.)
11 september 1997
801

9. - Ruimtelijke Ordening. Plan van
aanleg - Bouw" of verkavelingsverbod Schadevergoeding - Recht op schadevergoeding - Toelaatbaarheid van de vordering - Vereiste.
Zo een op art. 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw sinds de wijziging bij
artt. 177 en 178 wet 22 dec. 1977 gegronde
vordering tot schadevergoeding niet kan
worden toegelaten, zolang de afgifte van
een bouw- ofverkavelingsvergunning niet
is geweigerd aan de belanghebbende of
deze geen negatief stedebouwkundig attest
heeft verkregen, volgt uit die regeling niet
dat vroeger regelmatig ingeleide vorderingen niet ontvankelijk worden doordat de
voorwaarden voor het verkrijgen van schadevergoeding werden gewijzigd. (Art. 37
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
11 september 1997
804

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
GELDBOETE EN OPDECIEMEN
ANDERE STRAFFEN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERZACHTENDE VERSCHONINGSGRONDEN
ALLERLEI

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL
. WETTIGHEID
1. - Algemeen. Strafen maatregel. Wettigheid - Motivering - Feiten gepleegd
na de in de dagvaarding bedoelde periode.
Ter verantwoording van de keuze en de
lengte van de straf kan de rechter acht
slaan op feiten die de beklaagde gepleegd
heeft na het verstrijken van de in de
dagvaarding bedoelde periode, op voor-

waarde dat hij geen uitspraak doet over
het strafbaar karakter ervan. (Art. 195
Sv.)
26 maart 1997
402
2. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid - Maatregel - Gewoon uitstel Onwettigheid - Vernietiging - Omvang.
De vernietiging wegens onwettigheid
van het uitstel - 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, Probatiewet.)
10 september 1997
799
3. - Algemeen. Straf en maatregel. Wet-

tigheid - Algemeen - Persoonlijk karakter van de straf- Beginselen - Begrip.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de
rechter om, bij de veroordeling van een
beklaagde wegens een verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de
tijdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, ook te gronden op een
geheel van vermoedens, waaronder de niet
betwiste identiteit van de houder van de
nummerplaat van het betrokken voertuig
en diens omstandig stilzwijgen tijdens het
opsporingsonderzoek.
1018
22 oktober 1997

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
4. - Geldboete en opdeciemen- Opdeciemen - Feiten die v66r 1 januari 1995
zijn gepleegd- Boete verhoogd met 1.990
opdeciemen.
Niet naar recht verantwoord is het vonnis, waarbij de aan een beklaagde opgelegde geldboete wordt verhoogd met 1.990
opdeciemen wegens een misdrijf dat gepleegd
is v66r 1 januari 1995, datum van inwerkingtreding van de wet van 24 december
1993. (Art. 1 wet 5 maart 1952 gewijzigd
bij art. 1, 2°, wet 24 dec. 1993.)
827
17 september 1997
5. - Geldboete en opdeciemen - Opdeciemen- Feiten gepleegd v66r 11 augustus 1991 - Geldboete verhoogd met 890
opdeciemen.
Niet naar recht verantwoord is het arrest,
waarbij de aan een beklaagde opgelegde
geldboete wordt verhoogd met 890 opdeciemen
wegens misdrijven gepleegd v66r 11 augustus 1991, datum van inwerkingtreding
van de wet van 20 juli 1991. (Art. 1 wet 5
maart 1952, gew. bij wet 20 juli 1991.)
1074
4 november 1997
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ANDERE STRAFFEN
6. - Andere straffen - Verval van ket
reckt tot sturen - Motivering.
Het appelgerecht voldoet aan de motiveringsplicht van het opgelegde verval
van het recht tot sturen van een voertuig,
wanneer het erop wijst dat de beklaagde
de veiligheid van de andere weggebruikers ernstig in het gedrang heeft gebracht,
doordat hij veel sneller heeft gereden dan
toegestaan. (Art. 195, derde lid, Sv.)
29 januari 1997
134
7. -Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring- Vordering openbaar ministerie.
Voor het bevelen van verbeurdverklaring door de rechtbank is geen bijzondere
vordering van het openbaar ministerie
vereist.
242
18 februari 1997
}
8. - Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring- Vermogensvoordelen uit
ket misdrijf- Kosten verbonden aan ket
misdrijf - Begroting der vermogensvoordelen - Bevoegdkeid van de reckter.
Wanneer de rechter in toepassing van
artikel42, 3°, Sw. de vermogensvoordelen
die uit het misdrijf zijn verkregen, begroot,
dient hij geen aftrek te doen van de kosten
die verbonden zijn aan de realisatie van
het misdrijf. (Art. 42, 3°, Sw.)
18 februari 1997
242
9. - Andere straffen- Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring Vermogensvoordelen - Misdrijf gepleegd
door recktspersoon- Vermogensvoordelen
recktstreeks door de recktspersoon verkregen.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van de strafrechter dat het wettelijk niet
mogelijk is de verbeurdverklaring uit te
spreken van het uit geldsommen bestaand
vermogensvoordeel dat de rechtspersoon
rechtstreeks heeft verkregen uit het misdrijf dat hij, door toedoen van de beklaagde,
heeft gepleegd. (impliciet). (Artt. 42, 3°, en
43, eerste lid, Sw.)
18 maart 1997
373
10. - Andere straffen -Artikel31 Sw.
- Ontzetting van de uitoefening van reckten - Aard - Wettigkeid - Voorwaarde.
De ontzetting van de uitoefening van de
in art. 31 Sw. opgesomde rechten vormt
een bijkomende straf bij de hoofdstraf; zij
kan enkel worden uitgesproken indien de
wet zulks toestaat. (Artt. 31 en 33 Sw.)
9 april 1997
420

11. -Andere straffen -Artikel31 Sw.
- Ontzetting van de uitoefening van reckten - Opsckorting van de veroordeling Ontzetting- Wettigkeid.
Wanneer de opschorting van de veroordeling bevolen wordt, wordt de verdachte
veroordeeld in de kosten, tot de bijzondere
verbeurdverklaring en, in voorkomend geval,
tot teruggave; daaruit volgt dat de ontzetting van de uitoefening van rechten onwettig is. (Artt. 31 en 33 Sw.; art. 6, tweede
lid, Probatiewet.)
420
9 april 1997
12. - Andere straffen- Art. 31 Sw. Ontzetting van de uitoefening van reckten
- Aard - Wettigkeid - Voorwaarde.
De ontzetting van de uitoefening van de
in art. 31 Sw. opgesomde rechten vormt
een bijkomende straf bij de hoofdstraf; zij
kan enkel worden uitgesproken indien de
wet zulks toestaat. (Artt. 31 en 33 Sw.)
9 april 1997
424
13. - Andere straffen- Art. 31 Sw. Ontzetting van de uitoefening van reckten
- Opzettelijk toebrengen van slagen Versckoonbare doodslag - Herkaling Ontzetting - Wettigkeid.
De rechter kan, op grand van de artikelen van het Sw. die het opzettelijk toebrengen van slagen en de verschoonbare doodslag
in staat van herhaling strafbaar stellen,
niet de ontzetting van de in art. 31 van
dat wetboek bedoelde rechten opleggen.
(Artt. 31, 33, 56, 398 en 414 Sw.)
9 april 1997
424
14. - Andere straffen- Verval van ket
reckt tot sturen - Motivering.
De verplichting om de keuze van de
straf en de strafmaat met redenen te
omkleden, wordt miskend door de rechter
die de vervallenverklaring uitspreekt van
het recht een motorvoertuig te besturen,
wanneer hij alleen in abstracte bewoordingen verwijst naar de zwaarwichtigheid
van het misdrijf, zoals dat blijkt uit de in
het strafdossier beschreven feitelijke omstandigheden, zonder de concrete omstandigheden te preciseren die een dergelijke
maatregel te dezen rechtvaardigen. (Art.
195 Sv.)
7 mei 1997
529
15. - Andere straffen- Verval van ket
reckt tot sturen- Onwettigkeid- Vernietiging - Omvang.
De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht
een motorvoertuig te besturen, die deel
uitmaakt van de hoofdstraf, strekt zich

-
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uit tot de gehele veroordeling wegens het
misdrijfwaarvoor het rijverbod werd opgelegd.
529
7 mei 1997
16. - Andere straffen - Verbeurdverklaring- Passieve omkoping- Voorwerp
of waarde - Vaststelling.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing inzake omkoping waarbij de verbeurdverklaring wordt uitgesproken van de door
de omkoper gegeven zaken of van hun
waarde zonder precisering van het door de
omkoper gegevene of van de waarde daarvan. (Art. 253 Sw.)
9 december 1997
1307

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERZACHTENDEVERSCHONINGSGRONDEN
17. - Verzachtendeomstandigheden. \krschoningsgronden - Toelaatbaarheid Werking in de tijd- Bevoegdheid- Regeling van rechtsgebied.
Zo de rechter in hager beroep, wanneer
hij de feiten van de tenlastelegging, waarover de eerste rechter ten grande uitspraak heeft gedaan en waaromtrent deze
derhalve, minstens impliciet, zijn bevoegdheid om uitspraak te doen heeft vastgesteld, herkwalificeert en oordeelt dat de
eerste rechter, deze herkwalificatie in acht
genomen, zich ten onrechte heeft onbevoegd verklaard en het beroepen vonnis
vernietigt, vervalt door deze vernietiging
eveneens de vaststelling van de eerste
rechter omtrent zijn bevoegdheid, zodat
de rechter in hager beroep zijn eigen bevoegdheid moet onderzoeken in het licht van de
heromschreven tenlastelegging en met inachtneming van de wetten betreffende de
bevoegdheid die van kracht zijn op het
tijdstip waarop hij uitspraak doet.
277
25 februari 1997

ALLERLEI
18. - Allerlei - Uitwissing van veroordelingen - Voorwaarden - Veroordeling
met vervallenverklaringen of ontzettingen
- Wet tot regeling van het beroep van
prive-detective.
. Veroordelingen die de mogelijkheid uitsluiten om het beroep van prive-detective
uit te oefenen, kunnen niet worden uitgewist. (Art. 619, tweede lid, Sv.; art. 3 wet
19 juli 1991.)
30 april 1997
504
19. - Allerlei- Bankbreuk- Bekendmaking van het veroordelend arrest of
vonnis - Aard.

De bekendmaking van het veroordelend
arrest ofvonnis wegens bankbreuk is geen
straf maar een bij de wet ingestelde informatiemaatregel in het belang van de koophandel. (Artt. 573 tot 578 en 583 W.Kh.)
28 mei 1997
580
20. - Allerlei - Motivering - Recht
van verdediging - Wijze waarop de beklaagde zijn onschuld heeft willen staande
houden - Gebrek aan bereidheid om zich
te beteren - Ontkenningen - Gevolg.
De beslissing van de appelrechters over
de straf is regelmatig met redenen omkleed
en naar recht verantwoord, en miskent
het recht van verdediging niet, wanneer
zij steunt op de noodzaak om de beklaagde
aan te sporen tot zin voor verantwoordelijkheid, gelet op zijn uitgesproken gebrek
aan bereidheid om zich te beteren, alsook
op andere gegevens, zoals de zwaarwichtigheid van de feiten en de noodzaak de
herhaling ervan te voorkomen, maar niet
verwijst naar de wijze waarop eiser zijn
onschuld heeft willen staande houden,
zelfs als het arrest verwijst naar de ontkenningen van de beklaagde om er feitelijke gegevens tegenover te stellen waaruit
het afteidt dat de tenlasteleggingen bewezen zijn. [Algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging; art. 149 Gw.
(1994).]
26 november 1997
1221

STRAFVORDERING
1. - Fiscale misdrijven-lnstellen van
vervolgingen - Geen voorafgaande klacht
of aangifte aan de procureur des Konings
- Ontvankelijkheid.
De feitenrechter die op grand van de
door hem gegeven uitlegging van de aangifte oordeelt dat de procureur des Konings
wegens fiscale misdrijven een vervolging
heeft ingesteld zonder voorafgaande klacht
of aangifte van een bevoegd en daartoe
behoorlijk gemachtigd fiscaal ambtenaar,
beslist wettig dat die strafvervolging niet
ontvankelijk is. (Artt. 350, § 3, W.I.B.,
thans 461, eerste lid, W.I.B. 1992; 73, § 3,
W.B.T.W.)
28 januari 1997
114
2. - Fiscaal misdrijf- Aangifte door
fiscale ambtenaar- Procureur des Konings
- Instellen van vervolgingen- Ontvankelijkheid - Aangegeven feiten - Beoordeling.
Wanneer de procureur des Konings wegens
fiscale misdrijven strafrechtelijke vervolging instelt, wordt de vraag of hij met die
feiten bekend is geraakt door een klacht of

-201aangifte van behoorlijk gemachtigde fiscale ambtenaren mede beoordeeld aan de
hand van de bij de aangifte gevoegde
stukken. (Artt. 29 Sv., 350, § 3, W.I.B.,
thans 461, eerste lid, W.I.B. 1992, 74, § 3,
W.B.T.W.)
28 januari 1997
119
3. - Strafvervolging wegens fiscaal misdrijf- "Vervolging van orgaan of aangestelde van de belastingplichtige - Afwezigheid in het geding van de belastingplichtige
en de civielrechtelijk aansprakelijke partij
- Wettigheid.
Wanneer een beheerder of aangestelde
van de belastingplichtige als beklaagde
wegens een fiscaal misdrijf wordt vervolgd, is het in de zaak betrekken van de
belastingplichtige of van de civielrechtelijk aansprakelijke partij geen voorwaarde van vervolgbaarheid of strafbaarheid
van de beklaagde. (Art. 73sexies W.B.T.W.)
28 januari 1997
119
4. - Inbreuk B.T.W.-Wetboek - Aangifte door de gemachtigde directeur Vermelding door de rechter.
Geen wetsbepaling verplicht de rechter
het vervullen van de vereiste van aangifte
van fiscale valsheid door de daartoe behoorlijk gemachtigde directeur van de Administratie van de bijzondere belastingsinspectie
bij het Ministerie van Financien aan de
procureur des Konings tot uitoefening van
de strafvordering uitdrukkelijk te vermelden. (Art. 74, § 3, B.T.W.-Wetboek, zoals
van toepassing voor de wetswijziging van
28 dec. 1992.)
158
4 februari 1997
5. - Misdrijf inzake douane en accijnzen - Vervolgende partij - Hoofdgevangenisstraf
Inzake douane en accijnzen oefent de
administratie van Financien de strafvordering uit onder meer betreffende de geldboete en de verbeurdverklaring, maar niet
betreffende de hoofdgevangenisstraf. (Art.
281 Douane en Accijnzenwet.)
11 februari 1997
201
6. - Algemeen - Meerdere beklaagden - Vrijspraak -Hoger beroep van het
openbaar ministerie beperkt tot een vrijspraak - Gevolg.
De omstandigheid dat de procureur des
Konings tegen een vrijspraak van een
beklaagde hoger beroep instelt en niet
tegen de vrijspraak van een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde
toestand zou bevinden, neemt de strafbaarheid van het door eerstvermelde beklaagde

gepleegde misdrijf niet weg, noch heeft ze
het verval van de strafvordering tot gevolg.
303
4 maart 1997
7. - Boswetboek - Proces-verbaal van
de ambtenaren van het bosbeheer of van de
boswachters - Geen voeging bij de dagvaarding - Jachtmisdrijven - Uitoefening van de strafvordering - Gevolg.
Noch het Wetboek van Strafvordering, noch
de Jachtwet bevatten bepalingen die, met
betrekking tot de uitoefening van de strafvordering voor de strafrechter, naar het Boswetboek verwijzen, wanneer een misdrijf, van
welke aard dan ook, gepleegd is in een bos dat
onder de bosregeling valt; art. 113 van het
Boswetboek, dat bepaalt dat de dagvaarding,
op straffe van nietigheid, afschrift van het
proces-verbaal moet inhouden, is dus alleen
van toepassing op de wegens inbreuk op voornoemd wetboek ingestelde rechtsvorderingen. (Art. 133 Boswetboek.)
1015
22 oktober 1997
8. - Fiscaal ambtenaar - Belastingfraude - Ontdekking - Geen bepaalde
controle of onderzoek - Aangifte aan de
procureur des Konings.
Een fiscaal ambtenaar kan de inlichtingen, stukken, processen-verbaal of akten
die hij in verband met een belastingfraude
ontdekt of bekomt, met de vereiste machtiging, aan de procureur des Konings toesturen, zelfs al heeft hij deze niet ontdekt
of bekomen tijdens een bepaalde controle
of onderzoek. (Artt. 93bis, tweede lid, en
93quaterdecies, W.B.T.W., en art. 29, eerste en tweede lid, Sv.)
9 december 1997
1307

SUCCESSIERECHTEN
1. - Bewijsmiddelen- Sommengebruikt
overeenkomstig artikel53 wet 28 dec. 1993
- Heffing successierechten.
De administratie kan geen successierechten heffen op sommen die door aan de
personenbelasting onderworpen belastingplichtigen worden gebruikt overeenkomstig art. 53 wet van 28 dec. 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen en voor in
dit artikel vermelde doeleinden, ook al
werd het bestaan van die sommen bewezen door andere bewijsmiddelen dan het
gebruik ervan. (Art. 105 W.Succ. en art.
53, §§ 1 en 2, wet 28 dec. 1983 houdende
fiscale en begrotingsbepalingen.)
85
17 januari 1997
2. - Vereniging zonder winstoogmerk
- Taks tot vergoeding der successierechten - Zetting der taks - Massa der in
Belgie bezeten goederen.

-202De jaarlijkse taks waaraan de verenigingen zonder winstoogmerk onderworpen zijn, is verschuldigd op de massa der
in Belgie bezeten goederen; alle roerende
goederen, lichamelijke of onlichamelijke,
die als dusdanig verhandelbaar zijn, zijn
in beginsel hieronder inbegrepen. (Art.
150 W.Succ.)
23 oktober 1997
1019

3. - Waardering van de erfgoederen Kosten - Schuldenaar.
De kosten van de waardering van het
geheel of v.an een deel van de erfgoederen,
met toepassing van art. 20, eerste lid,
W.Succ., vallen ten laste van de partij die
erom heeft gevraagd. (Art. 20, eerste lid,
W.Succ.)
5 december 1997
1298
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GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
IN EERSTE AANLEG

Strafzaken
1. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)

- In eerste aanleg - Strafzaken - Dossier - Stukken in een andere taal Gevolg.
Het recht van de verdachte, te vorderen
dat bij zijn dossier een vertaling, in de
taal die hij verstaat, wordt gevoegd van de
verklaringen van getuigen of klagers in
een andere landstaal, impliceert niet dat
deze verklaringen nietig zijn of uit de
debatten moeten worden geweerd. (Art.
22 Taalwet Gerechtszaken.)
14 januari 1997
67
2. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)

- In eerste aanleg - Strafzaken - Dos-

sier - Stukken in een andere taal Voorlopige hechtenis - Gevolg.
Het recht van de verdachte, te vorderen
dat bij zijn dossier een vertaling, in de
taal die hij verstaat, wordt gevoegd van de
verklaringen van getuigen of klagers in
een andere landstaal, heeft geen verband
met de beslissing van een onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis. (Art.
22 Taalwet Gerechtszaken.)
14 januari 1997
67
3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)

- In eerste aanleg - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Oproeping- Faxpost- Engelstalige vermelding
- Gevolg.
Het middel dat niet uitlegt waarom de
omstandigheid dat de verzendingsbewijzen van de faxpost- "transmissionreport" - in de Engelse taal zijn gesteld,
de nietigheid tot gevolg heeft van het per
faxpost gegeven bericht, waarvan niet betwist
wordt dat het in de Nederlandse taal is
gesteld, kan niet aangenomen worden.
(Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
14 januari 1997
67
4. - Gerechtzaken (wet 15 juni 1935)

-In eerste aanleg- Strafzaken- Voorlopige hechtenis - Verdachte - Vreemdeling- Kennis van de taal van het onderzoek
- Verhoor - Onderzoeksrechter - Verplichtingen.
Artikel 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken
noch de bepalingen van de Wet Voorlopige
Hechtenis leggen aan de onderzoeksrechter op, die vaststelt dat de verdachte de
taal van het onderzoek kent, uitdrukkelijk aan de verdachte, al is deze een vreemdeling, de vraag te stellen of hij in een
andere taal wenst te worden gehoord.
(Art. 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken; art.
16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
22 juli 1997
752

5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In eerste aanleg- Strafzaken- Procesverbaal- Bijlage in een andere taal gesteld.
Het feit dat een aan een proces-verbaal
gehecht stuk in een andere dan de door de
wet voor dat proces-verbaal voorgeschreven taal is gesteld, heeft niet de nietigheid
van dat proces-verbaal tot gevolg. (Art. 11
Taalwet Gerechtszaken.)
29 oktober 1997
1045
6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)

-In eerste aanleg- Strafzaken- Politierechtbank - Taalkeuze- Eentalig gebied
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- Grandwettigheid - Gelijkheid - Nandiscriminatie - Met een inwaner uit een
gemeente met bijzander taalstatuut Prejudiciele vraag - Arbitragehaf- Verplichting van het Haf.
Wanneer de eiser, ongeacht de formulering van de door hem voorgestelde aan het
Arbitragehof te steilen vraag, in een middel een dubbele grond van ongrondwettigheid van het taalkeuzestelsel van
de wet betreffende het gebruik der talen
in gerechtszaken aanvoert, wegens schending van het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel, doordat ze, eensdeels,
bepaalt dat de taalkeuze voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank aileen
bestaat voor een beklaagde die aileen de
gevraagde taal kent of zich beter in die
taal uitdrukt, anderdeels bepaalt dat de
rechtbank wegens de omstandigheden van
de zaak kan beslissen niet op de aanvraag
van de beklaagde te kunnen ingaan, welke
vereiste en mogelijkheid niet bestaan voor
de verzoeker uit een gemeente met een
bijzonder taalstatuut, waarbij de weigering aileen mogelijk is voor het geval de
verzoeker de taal, waarvan hij het gebruik
voor de rechtspleging vraagt, niet verstaat, is het Hof ertoe gehouden de prejudiciele
vraag naar de grondwettigheid van die
wetsbepalingen aan het Arbitragehof te
steilen. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994, 14 t.e.m.
16, 23 en 24 Taalwet Gerechtszaken, en
26, § 1, 3°, en§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1216
25 november 1997
IN HOGER BEROEP

Algemeen
7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In hager beraep - Algemeen- Procesverbaal van de terechtzitting- Uitspraak
van een arrest- Artikel34 - Taepassingsgebied.
De verplichting om in het procesverbaal van de terechtzitting de taal te
vermelden waarin de partijen hun verklaringen afleggen en die welke voor de pleidooien wordt gebezigd, geldt niet voor het
proces-verbaal dat aileen vaststelt dat een
arrest op een bepaalde dag in openbare
terechtzitting is uitgesproken. (Wet 15
juni 1935, art. 34.)
740
8 juli 1997
Burgerlijke zaken
8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In hager beroep - Burgerlijke zaken In een vreemde taal gestelde stukken Geen vertaling - Gevalgen.

De rechter die in een vreemde taal
gestelde stukken uit de debatten weert
louter omdat er geen vertaling is bijgevoegd, miskent het recht van verdediging.
(Art. 8 Taalwet Gerechtszaken.)
14 november 1997
1131
Strafzaken
9. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
-In hager beroep- Strafzaken- Vreemdeling- Opsluiting ingevalge ministeriele
beslissing - Beraep - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Stuk gesteld in
een andere taal dan die van de rechtspleging - Gevalgen.
Wanneer een vreemdeling die is opgesloten bij ministeriele beslissing op grond
van art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet,
een beroep heeft ingesteld en in hoger
beroep voor de kamer van inbeschuldigingsteiling verschijnt, komt de wettigheid
van haar beslissing niet in het gedrang
door de omstandigheid dat een intern document van de administratieve diensten, en
dat niet de maatregel van opsluiting uitmaakt, in een andere taal dan die van de
rechtspleging is gesteld, zelfs als een afschrift
ervan aan de betrokkene werd overgemaakt.
22 januari 1997
99
10. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935)
- In hager beroep - Strafzaken - Termijnen vaar cassatieberaep en betekening
- Strafuardering - Vaarbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Voarlopige
hechtenis - Handhaving - Verzaek tot
taalwijziging op grand van artikel19 Taalwet Gerechtszaken- Verwerping- Kamer
van inbeschuldigingstelling - Beslissing.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld
tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het verzoek
om wijziging van de taal van de rechtspleging afwijst. (Art. 416 Sv.)
15 juli 1997
749
11. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935)
- In hager beroep - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Taalkeuze - Eentalig gebied - Grondwettigheid - Gelijkheid- Non-discriminatie- Met een inwoner uit een gemeente met bijzonder taalstatuut- Prejudiciele vraag- Arbitragehof
- Verplichting van het Hof.
Wanneer de eiser, ongeacht de formulering van de door hem voorgestelde aan het
Arbitragehofte steilen vraag, in een middel een dubbele grond van ongrondwettigheid van het taalkeuzestelsel van
de wet betreffende het gebruik der talen

-204in gerechtszaken aanvoert, wegens scherrding van het gelijkheids- en non-discrim:inatiebeginsel, doordat ze, eensdeels, bepaalt
dat de taalkeuze voor de politierechtbank
en de correctionele rechtbank aileen bestaat
voor een beklaagde die aileen de gevraagde
taal kent of zich beter in die taal uitdrukt,
anderdeels bepaalt dat de rechtbank wegens
de omstandigheden van de zaak kan beslissen niet op de aanvraag van de beklaagde
te kunnen ingaan, welke vereiste en mogelijkheid niet bestaan voor de verzoeker uit
een gemeente met een bijzonder taalstatuut, waarbij de weigering aileen mogelijk is voor het geval de verzoeker de taal,
waarvan hij het gebruik voor de rechtspleging vraagt, niet verstaat, is het Hof ertoe
gehouden de prejudiciele vraag naar de
grondwettigheid van die wetsbepalingen
aan het Arbitragehof te steilen. (Artt. 10
en 11 Gw. 1994, 14 t.e.m. 16, 23 en 24
Taalwet Gerechtszaken, en 26, § 1, 3°, en
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
25 november 1997
1216
IN CASSATIE

Burgerlijke zaken
12. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935)
- In cassatie - Burgerlijke zaken Bestreden arrest en cassatieberoep - Duitse
taal - Beschikking van de eerste voorzitter- verdere rechtspleging- Franse taal
- Memorie van antwoord- Nederlandse
taal - Nietigheid- Tweede memorie van
antwoord - Franse taal - Ontvankelijkheid - Termijn.
Wanneer een memorie van antwoord
nietig is doordat ze in het Nederlands is
gesteld, terwijl de eerste voorzitter van
het Hof van Cassatie, nadat een in het
Duits gesteld cassatieberoep tegen een in
die taal gewezen arrest werd ingesteld,
beslist heeft dat de rechtspleging in het
Frans zal worden gevoerd, is een tweede
in het Frans gestelde en binnen de wettelijke termijn neergelegde memorie ontvankelijk; het arrest van het Hof, waarbij de
eerste memorie van antwoord niet ontvankelijk wordt verklaard, stuit die termijn
op de datum van de indiening van die akte
en de gevolgen van die stuiting duren
voort tot op de dag van die beslissing.
(Art. 1093, eerste lid, Ger.W.; art. 40 Taalwet Gerechtszaken.)
169
6 februari 1997
BETEKENING EN TENUITVOERLEGGING

Strafzaken
13. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935)
- Betekening en tenuitvoerlegging- Straf-

zaken - Jeugdbescherming - Gerechtsbrief- Kennisgeving - Geen Franse vertaling- Appelrechter- Niet opgeworpen
nietigheid - Niet louter voorbereidend en
op tegenspraak gewezen arrest - Gevolg.
De nietigheid van de kennisgeving van
de beslissing van de eerste rechter wegens
schending van de Taalwet Gerechtszaken
is gedekt door het niet zuiver voorbereidend arrest dat op tegenspraak is gewezen, wanneer ze niet voor de rechter in
hoger beroep werd aangevoerd en niet
blijkt dat dit arrest zelf nietig is op grond
van vermelde wet. (Art. 40, tweede lid,
Taalwet Gerechtszaken.)
24juni 1997
697
VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN

Strafzaken
14. - Gerechtszaken (wet 15juni 1935)
- Vonnissen en arresten. Nietigheden Strafzaken- Onderzoeksgerechten- Uitlevering - Bevel tot aanhouding van een
vreemde overheid- Uitvoerbaarverklaring
- Vertaling van het vreemde bevel tot
aanhouding en de bijhorende stukken.
Art. 3 Uitleveringswet noch enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereisen dat voor de raadkamer die beslist over
de uitvoerbaarverklaring van een vreemd
bevel tot aanhouding, een vertaling in de
taal der rechtspleging van dit vreemd
bevel en van de bijhorende stukken zou
zijn gevoegd. (Art. 3 Uitleveringswet.)
14 oktober 1997
974

BESTUURSZAKEN
15.- Bestuurszaken-Plaatselijkediensten- Brussel-Hoofdstad- Door de betrokkene gebruikte taal - Begrip.
Iedere plaatselijke dienst van BrusselHoofdstad gebruikt in zijn betrekkingen
met een particulier de door deze gebruikte
taal, voor zover die taal het Nederlands of
het Frans is; de door de betrokkene gebruikte
taal is, in de zin van die bepaling, in de
regel de taal waarin hij zich tot die plaatselijke dienst richt, en niet de taal waarin
die dienst hem antwoordt. (Art. 19 Taalwet Bestuurszaken.)
27 maart 1997
408

TELEGRAAF EN TELEFOON
Strafzaken - Bewijsvoering - Opsporen van telefonische mededelingen- Onderzoeksrechter - Bevoegdheid - Omvang.
De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om telefonische mededelingen te doen
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opsporen, staat hem toe de plaats waar het
toestel zich bevindt of van waaruit het
werd gebruikt om op te roepen of om te
worden opgeroepen, op te sporen. (Art.
88bis Sv.)
21 oktober 1997
1014

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
1. - Inkomstenbelastingen -Rechten.
Tenuitvoerlegging en voorrechten van de
Schatkist- Niet geregistreerde aannemer
- Opdrachtgever - Betalingen - verplichte inhoudingen - Verzuim - Eigen
geldmiddelen - Verval - Teruggave.
Wanneer de opdrachtgever, bij de betaling aan de niet geregistreerde aannemer,
heeft verzuimd 15 pet. van het door hem
verschuldigde bedrag in te houden en te
storten, dient hij, onverminderd de betaling van een administratieve boete, die 15
pet. te storten door ze, niet van het aan
zijn medecontractant verschuldigde bedrag,
maar van zijn eigen geldmiddelen af te
houden; indien het aldus gestorte bedrag
van 15 pet. vervallen is, moet het belastingbestuur dat bedrag aan de opdrachtgever
terugbetalen. [Artt. 299bis, §§ 3, 4 en 5, en
259 W.I.B. (1964).]
20 februari 1997
256
2. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
- Administratieve controle - Niet teruggevorderde prestaties - Verzekeringsinstelling- Boeking- Administratiekosten
- Nalatigheid- Misdrijf- Tijdstip.
Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter
uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij
afloop van de termijnen bepaald in art.
261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte
betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze
te doen boeken als administratiekosten
door de verzekeringsinstelling; de overtreding van die bepaling, in de zin van de
wetgeving en van de reglementering inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering, is voltrokken aileen door het niet boeken als
administratiekosten op het tijdstip waarop
die boeking diende te gebeuren, te dezen
bij het verstrijken van de in voornoemd
artikel 261 bedoelde termijn van twee
jaar. [Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8°,
Z.I.V.-wet; artt. 254, 18°, 260, b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid, K.B. 4 nov.
1963.)
361
17 maart 1997

TUSSENKOMST
1. - Strafzaken - Toepasselijke wetsbepalingen.

Artt. 811 tot 814 Ger.W. betre:ffende de
vrijwillige of gedwongen tussenkomst zijn
in de regel niet van toepassing in de
strafrechtspleging. (Artt. 811 tot 814 Ger.W.)
23 april 1997
4 78
2. - Artt. 811 tot 814 Ger. W.
Toepassingsgebied.
Artt. 811 tot 814 Ger.W. betre:ffende de
vrijwillige of gedwongen tussenkomst zijn
in de regel niet van toepassing in de
strafrechtspleging. (Artt. 811 tot 814 Ger.W.)
23 april1997
478
3. - Strafzaken - Wet van 29 juni
1975 betreffende de handelsvestigingenSluiting van de handelsvestiging - Verzoek van de bevoegde bestuurlijke overheid
- Vorm - Ontvankelijkheid.
De in art. 16 wet van 29 juni 1975
betre:ffende de handelsvestigingen opgesomde instanties zijn gerechtigd om voor
de rechtbank, onverminderd de toepassing van de strafwet, bij wege van vrijwillige tussenkomst te vragen dat ofwel de
intrekking of de opschorting van de toelating, ofwel de sluiting van de handelsvestiging zou worden bevolen; dit verzoek
dat van burgerlijke aard is, behoort niettemin tot de strafvordering, en is aan geen
vormvereisten onderworpen. (Art. 16 wet
29 juni 1975.)
24juni 1997
700
4. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Cassatiegeding - Cassatieberoep niet ontvankelijk tegen een verweerder
- Betekening van het cassatieberoep aan
die verweerder - Gevolg.
Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk is tegen een verweerder, omdat tussen eiser en die verweerder geen geding is
aangegaan voor de feitenrechter en de
bestreden beslissing eiser niet veroordeelt
ten gunste van die verweerder, kan de
betekening van het cassatieberoep aan die
verweerder gelden als oproeping van die
partij tot bindendverklaring van het arrest.
15 oktober 1997
978
5. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Wraking - Gedwongen tussenkomst - Oproeping tot tussenkomst van
de gewraakte magistraat - Oproeping tot
bindendverklaring van het arrest - Ontvankelijkheid.
Uit het feit dat, in de wrakingsprocedure, de gewraakte rechter ofmagistraat van het O.M. geen partij in de zaak
kan zijn, volgt dat het arrest voor hem
niet bindend kan worden verklaard. (Artt.
15, 16, 828, 832 en 835 Ger.W.)
12 december 1997
1355
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u
UITLEVERING
1. - Overmaken van overtuigingsstukken - Europees Verdrag aangaande
de wederzijdse rechtshulp in strafzaken verzoek aan Belgie- Recht om de gevraagde
rechtshulp te weigeren- Onderzoek betreffende feiten waarvoor de verdachte in Belgie wordt vervolgd - Betekenis van het
voorbehoud.
Het voorbehoud dat Belgie bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken heeft gemaakt
om geen gevolg te geven aan een verzoek
dat betrekking heeft op een onderzoek
betreffende feiten waarvoor de verdachte
in Belgie wordt vervolgd, houdt geen verplichting' in om in dat geval rechtshulp te
weigeren. (Art. 23.1 Europees Verdragvan
20 april 1959 aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken.)
18 maart 1997
378
2. - Procedure tot uitlevering na uitvoerbaarverklaring van het buitenlandse
aanhoudingsmandaat- verzoek tot invrijheidstelling- Kamer van inbeschuldigingstelling - Opdracht.
De kamer van inbeschuldigingstelling
bij de beoordeling van eisers verzoek tot
invrijheidstelling is niet de rechter in hoger
beroep van de beslissing tot uitvoerbaarverklaring; zij dient slechts na te gaan of
er nieuwe omstandigheden bestaan waardoor de vrijheidsberoving onwettig zou
zijn geworden.
742
8 juli 1997
3. - Bevel tot aanhouding van een vreemde

overheid - Uitvoerbaarverklaring - ~r
taling van het vreemde bevel tot aanhouding en de bijhorende stukken.
Art. 3 Uitleveringswet noch enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereisen dat voor de raadkamer die beslist over
de uitvoerbaarverklaring van een vreemd
bevel tot aanhouding, een vertaling in de
taal der rechtspleging van dit vreemd
bevel en van de bijhorende stukken zou
zijn gevoegd. (Art. 3 Uitleveringswet.)
14 oktober 1997
974
4. - Vreemdeling - Hechtenis - verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Cassatieberoep - Wet Voorlopige Hechtenis 1990- Termijn- Toepasselijkheid.
Wanneer een vreemdeling die, na met
toe passing van art. 5 Uitleveringswet voorlopig te zijn aangehouden, ingevolge een
definitieve beslissing van uitvoerbaar-

verklaring van het regelmatig betekende
buitenlands bevel tot aanhouding gedetineerd is ter beschikking van de Uitvoerende Macht, cassatieberoep instelt tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling onontvankelijk verklaart, gelden ten aanzien van dat cassatieberoep, ook na de inwerkingtreding van
de nieuwe wetsbepalingen betreffende de
voorlopige hechtenis, de bepalingen van
het Wetboek van Strafvordering en moet
hij niet in vrijheid worden gesteld als het
arrest niet is gewezen binnen de door art.
31, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde
termijn. (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
16 december 1997
1380

5. - Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en betekening - Verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling- Bevoegdheid onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht is niet bevoegd
om de invrijheidstelling te bevelen van
een vreemdeling die in hechtenis is krachtens een aan de betrokkene betekend buitenlands bevel tot aanhouding, wanneer
tegen de beslissing van uitvoerbaarverklaring geen rechtsmiddel meer kan
worden aangewend. (Art. 3 Uitleveringswet.)
1380
16 december 1997

6. - Vreemdeling gedetineerd ter beschikking van de Uitvoerende Macht Voorziening bij de rechter - Onbevoegdheid onderzoeksgerecht - verdrag Reckten van de Mens- Artikel5.4- Draagwijdte.
De omstandigheid dat het onderzoeksgerecht niet meer bevoegd is om te oordelen over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat door de vreemdeling is
ingediend nadat hij definitief ter beschikking is gesteld van de Uitvoerende Macht,
schendt art. 5.4 E.V.R.M. niet wanneer de
vreemdeling in de loop van de exequaturprocedure over het recht heeft beschikt
om voorziening te vragen bij de rechter.
(Art. 5.4 E.V.R.M.)
16 december 1997
1380

v
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN
1. - ~rvalsing van facturen- Bestanddelen van het misdrijf- Redenen van de
vonnissen en arresten - Op conclusie.
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Niet naar recht verantwoord is het arrest
dat niet antwoordt op het verweermiddel,
dat afgeleid is uit het feit dat een valse
factuur het in art. 196 Sw. bedoelde misdrijfkan opleveren, wanneer die vervalste
facturen aan derden worden overgelegd,
maar niet wanneer zij, zoals in casu, gericht
worden aan de klant, die de juistheid
ervan kan nagaan. [Art. 149 Gw. (1994);
art. 196 Sw.]
5 februari 1997
166
2. - Van valsheid betichte stukken Rechtspleging- Neerlegging op de griffie
- Termijn.
De wet bepaalt geen termijn voor de
neer legging op de griffie van van valsheid
betichte stukken. (Art. 448 Sv.)
574
27 mei 1997

3. - Van valsheid betichte stukken Rechtspleging - Neerlegging op de griffie
- Pleegvormen - Niet-naleving- Sanetie.
De door de wet bepaalde pleegvormen
voor de neerlegging op de griffie van van
valsheid betichte stukken zijn niet op straffe
van nietigheid voorgeschreven. (Artt. 448
en 450 Sv.)
27 mei 1997
574
4. - Vals verklaard stuk - Rechtspleging - Verbetering - Aard van de maatregel.
De maatregel van verbetering van een
vals verklaard stuk is van burgerlijke
aard. (Art. 463 Sv.)
27 mei 1997
574

5. - Vals verklaard stuk - Rechtspleging - Verbetering - Onwettigheid Cassatie - Omvang.
Uit de aard van de maatregel van verbetering van een vals verklaard stuk volgt
dat de onwettigheid die slechts betrekking heeft op dit onderdeel van de beslissing zich niet uitstrekt tot de veroordeling,
noch tot het overige van de beslissing tot
verbetering die wel gewettigd is.
27 mei 1997
574
6. - Bestanddelen - Schade.
Wanneer de beklaagde in conclusie niet
he eft aangevoerd dat het gebruik van nagemaakte vreemde rijbewijzen geen enkele
schade kon veroorzaken, omkleedt en verantwoordt naar recht de rechter zijn veroordelende beslissing nu hij vaststelt dat
de aan eiser verweten en in de bewoordingen van de wet omschreven feiten bewezen zijn.
26 november 1997
1221

7. - Valsheid in geschrifte - Privaat
geschrift - Begrip.
Private geschriften vallen onder toepassing van de artt. 193 en 196 Sw. wanneer
ze in een zekere mate tot bewijs kunnen
dienen van wat erin wordt vermeld of
vastgesteld, en in rechte gevolgen kunnen
hebben, dit is dat ze door het gebruik
waarvoor ze werden geredigeerd, derden
nadeel kunnen berokkenen, en wegens hun vorm ofinhoud door de gemeenschap als waar mogen worden beschouwd.
(Artt. 193 en 196 Sw.)
16 december 1997
1372

VEILIGHEID VAN DE STAAT
Misdrijven tegen de uitwendige veiligheid - Art. 116 Sw. - Inlichting Geheim karakter - Begrip.
Een inlichting die voor de vijand geheim
moest worden gehouden in het belang van
de verdediging van het grondgebied in de
zin van art. 116 Sw., verliest haar karakter van geheim niet omdat ze aan de
vijand ook reeds langs een andere weg
bekend was, wanneer ze de geloofwaardigheid van de eerder verkregen inlichting
bevestigt en versterkt. (Art. 116 Sw.)
16 december 1997
1362

VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Algemeen
N aamloze vennootschappen

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN
1. - Handelsvennootschappen -Alge-

meen - Akte van rechtspleging van een
aduocaat - Vermoeden van regelmatige
lastgeving.
Behalve indien de wet een bijzondere
lastgeving vereist, wordt de advocaat die
in een akte van rechtspleging verklaart op
te treden in naam van een rechtspersoon
die genoegzaam is ge'identificeerd, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van een bevoegd orgaan van die
rechtspersoon te hebben gekregen, tenzij
de partij die de regelmatigheid van die
lastgeving betwist, het tegendeel bewij st.
(Artt. 440, tweede lid, en 703, Ger.W.)
17 april 1997
456
NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN
2. - Handelsvennootschappen-Naam-

loze vennootschappen -

Oprichting door

-208een administratieve overheid - Controle
door de overheid - Beslissingen bindend
voor derden - Ontstentenis - Gevolg Akte van de raad van bestuur- Beroep tot
nietigverklaring - Bevoegdheid van de
Raad van State - Grenzen.
De Raad van State, Mdeling administratie, is niet bevoegd om te oordelen over
een vordering tot nietigverklaring van de
beslissing van de raad van bestuur van
een naamloze vennootschap die - ook al
is ze opgericht door een administratieve
overheid en onderworpen aan een verregaande controle van de overheid en al
wordt haar een taak van algemeen belang
toevertrouwd - geen beslissingen kan
nemen die derden kunnen binden en dus
haar privaatrechtelijk karakter niet verliest. [Artt. 144 en 145 Gw. (1994), 92 en
93 (1831) en 14 Wet Raad van State.]
14 februari 1997
221

VERBINTENIS
1. - Zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering - Begrip - Schuldvordering vermeld in een n.a.v. een gerechtelijke verdeling door de notaris opgemaakte
staat van vereffening.
De tijdens een gerechtelijke verdeling
bij notariele akte opgemaakte staat van
vereffening kan niet aan een bewarend
beslag ten grondslag liggen zolang hij niet
door de deelgenoten is aanvaard of door de
rechtbank gehomologeerd, nude erin opgenomen schuldvorderingen niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn. (Artt. 1223 en
1415 Ger.W.)
5 september 1997
783
2. - Overeenkomst - Gelijkwaardige
verbintenissen - Bevoegde rechter -- Europese Unie - Executieverdrag - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer, voor de beoordeling van een
cassatiemiddel, de vraag rijst of de bepalingen van het Executieverdrag aldus moeten begrepen worden dat een samengestelde
vordering gestoeld op verschillende verbintenissen ontstaan uit eenzelfde overeenkomst voor eenzelfde rechtbank mag
worden gebracht, ook al moeten de contractuele verbintenissen waarop de vordering steunt, volgens de verwijzingsregels
van de Staat van de aangezochte rechter,
de ene in het land van de aangezochte
rechter worden uitgevoerd, de andere in
een andere E.G.-lidstaat, in acht genomen
dat de aangezochte rechter op grond van
de hem overgelegde vordering oordeelt
dat de twee verbintenissen die aan de

vordering ten grondslag liggen, niet aan
elkaar ondergeschikt zijn, maar gelijkwaardig, is het Hofvan Cassatie gehouden het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschap te verzoeken over die vraag bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak te
doen. (Artt. 2 en 5, aanhef, 1, Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Statenleden van de E.G. betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan.
1971.)
1283
4 december 1997

VERDELING
1. - Gerechtelijke verdeling - Beweringen en zwarigheden - Ontvankelijkheid - Proces-verbaal van beweringen en
zwarigheden- Neerlegging fer griffie van
de rechtbank- Nieuwe zwarigheden aangevoerd bij de rechtbank.
De artt. 1209 tot 1223 GerW. moeten
aldus gelezen worden dat slechts de betwistingen uitgedrukt in of voortvloeiend uit
de beweringen en zwarigheden opgenomen in het proces-verbaal van de boedelnotaris, door de neerlegging ter griffie van
de uitgifte van dit proces-verbaal bij de
rechtbank aanhangig worden gemaakt,
tenzij de partijen akkoord gaan om andere
betwistingen aan de rechter voor te leggen. (Artt. 1209 tot 1223 Ger.W.)
9 mei 1997
531
2. - Gerechtelijke verdeling-Notariele
staat van vereffening - Geen homologatie
- Verzoek om bewarend beslag.
De tijdens een gerechtelijke verdeling
bij notariele akte opgemaakte staat van
vereffening kan niet aan een bewarend
beslag ten grondslag liggen zolang hij niet
door de deelgenoten is aanvaard of door de
rechtbank gehomologeerd, nu de erin opgenomen schuldvorderingen niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn. (Artt. 1223 en
1415 Ger.W.)
5 september 1997
783

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Taks tot vergoeding der successierechten
- Zetting der taks -Massa der in Belgie
bezeten goederen.
De jaarlijkse taks waaraan de verenigingen zonder winstoogmerk onderworpen zijn, is verschuldigd op de massa der
in Belgie bezeten goederen; alle roerende
goederen, lichamelijke of onlichamelijke,

-209die als dusdanig verhandelbaar zijn, zijn
in beginsel hieronder inbegrepen. (Art.
150 W.Succ.)
23 oktober 1997
1019

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN

Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde)
Schorsing
Stuiting
Allerlei
STRAFZAKEN

StrafVordering
Algemeen
Termijnen
Schorsing
Stuiting

BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG.
EINDE)

1. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) -Aanvang
- Wet die een kortere ve1jaringstermijn
invoert - Recht ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet.
Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet,
al is zij van openbare orde, voor de verjaring van de vordering een kortere termijn
bepaalt dan die gesteld door de vorige wet,
het betrokken recht voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan en de
wetgever geen bijzondere regel van inwerkingtreding heeft bepaald, begint de nieuwe
veijaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen,
weze het dat dit een eerder ingetreden
V8ljaring overeenkomstig de oude regel
niet zal verhinderen en dat de wetgever
anders kan bepalen. (Art. 2 B.W.)
24 januari 1997
107
2. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur Vordering van zorgenverstrekkers- Hospitalisatiekosten - Maatschappelijke
dienstverlening - Verjaringstermijn Toepasselijke wet.
De verjaringstermijn van twee jaar die
geldt voor de rechtsvordering van een
verplegings- en verzorgingsinstelling, met
betrekking tot de door haar geleverde of
gefaktureerde geneeskundige verstrekkingen, diensten, goederen en bijkomende
kosten, is ook toepasselijk wat betreft
kosten van hospitalisatie die tevens kosten van maatschappelijke dienstverlening
zijn. (Impliciet.) (Artt. 2277bis B.W. en 97,

eerste lid, 3, 98, eerste lid, en 102, eerste
lid, O.C.M.W.-wet.)
24januari 1997
107
3. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Aard Duur - Cassatiemiddel - Nieuw middel
- Bevrijdende verjaring- SchuldeiserDertigjarige ve1jaring- Beslissing- Kortere ve1jaring.
De schuldeiser kan niet voor het eerst
voor het Hof van Cassatie aanvoeren dat
zijn rechtsvordering verjaart door verloop
van dertig jaren, en niet door een kortere
termijn; een dergelijk cassatiemiddel is
nieuw en dus niet ontvankelijk. (Artt.
2223 en 2262 B.W.)
3 februari 1997
152
4. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde)- Aanvang
- Ziekte- en invaliditeitsverzekering Administratieve controle - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde Niet teruggevorderde prestaties- Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten - Nalatigheid - MisdrijfTijdstip.
Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter
uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij
afloop van de termijnen bepaald in art.
261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte
betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze
te doen boeken als administratiekosten
door de verzekeringsinstelling; de overtreding van die bepaling, in de zin van de
wetgeving en van de reglementering inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering, is voltrokken aileen door het niet boeken als
administratiekosten op het tijdstip waarop
die boeking diende te gebeuren, te dezen
bij het verstrijken van de in voornoemd
artikel 261 bedoelde termijn van twee
jaar. (Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8°,
Z.I.V.-wet; artt. 254, 18°, 260, b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid, K.B. 4 nov.
1963.)
361
17 maart 1997
5. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Einde Wettel(jke schuldvergelijking - Wederkerige schulden - Tenietgao.n - Gevolg.
Uit de omstandigheid dat wettelijke schuldvergelijking twee wederkerige schulden
vernietigt op het ogenblik dat ze tegelijk
bestaan, volgt dat een van de schuldvorderingen waarop de schuldvergelijking betrekking heeft, niet meer kan verjaren;
onwettig is derhalve de rechterlijke beslissing waarbij de wettelijke schuldvergelijking wordt afgewezen op grond

-210dat op het ogenblik dat de schuldvergelijking werd aangevoerd, een van de
schuldvorderingen verjaard was. (Artt. 1289,
1290 en 2219 B.W.)
24 april 1997
487
6. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Afstamming- In overspel verwekt kind- Rechtsvordering tot onderzoek naar overspelig
vaderschap.
Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot onderzoek
naar overspelig vaderschap is kunnen ingaan
v66r de datum van de inwerkingtreding
van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, waarbij die vordering
is opgenomen in het Belgische recht. (Artt.
322, tweede lid, en 331ter B.W.) (Impliciet.)
843
19 september 1997
7. - Burgerlijke zaken
Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde)- Aanvang
- Wet voert kortere verjaringstermijn in
- Recht ontstaan v66r de inwerkingtreding van de wet.
Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet
voor de verjaring van een rechtsvordering
een kortere termijn bepaalt dan die gesteld
door de vorige wetgeving, en het betrokken recht v66r het in werking treden van
de nieuwe wet is ontstaan, begint die
nieuwe termijn ten vroegste te lopen met
die inwerkingtreding. (Art. 2 B.W.)
7 november 1997
1095
8. - Burgerlijke zaken - Termijnen
(Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Aanvang
- Geneeskunde- Geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen - Vordering
van zorgenverstrekkers.
De verjaringstermijn van de vordering
van zorgenverstrekkers m.b.t. de door hen
geleverde geneeskundige verstrekkingen,
diensten en goederen, als bepaald bij art.
2277bis B.W., ingevoegd in dat wetboek
bij art. 64, wet 6 augustus 1993, begint
ten vroegste te lopen met de inwerkingtreding van die wet, dus op 19 augustus
1993. (Artt. 2 en 2277bis B.W.; art. 64 wet
6 aug. 1993.)
1095
7 november 1997
SCHORSING

9. - Burgerlijke zaken - SchorsingBegrip - Draagwijdte.
Door de bepaling dat de verjaring niet
loopt tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt, wordt voorkomen dat de
verjaring zou intreden terwijl een wette-

lijke regeling de schuldeiser verhindert de
betaling te verkrijgen van zijn vordering.
(Art. 2251 B.W.)
13 november 1997
1125
STUITING

10. - Burgerlijke zaken - StuitingErkenning van het recht van hem tegen
wie de verjaring loopt - Arbeidsongeval
- Overheidspersoneel- Bijzondere regels
- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid- Bezoldiging - Betaling.
Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht
van de getroffene tegen wie de verjaring
loopt ten voordele van de bestuurlijke
overheid, geenszins worden afgeleid uit
het feit dat de bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt.
8, 9 en 32 K.B. 24 jan. 1969.)
20 januari 1997
92

11. - Burgerlijke zaken - Stuiting Dagvaarding - Duur van de stuiting.
In burgerlijke zaken eindigt de stuiting
van de verjaring door een dagvaarding,
behoudens andersluidende wets bepalingen, niet bij de uitspraak, die de
vordering van het betwiste recht heeft
afgewezen, in de aanleg die door die dagvaarding werd ingeleid, doch duurt voort
tijdens het gehele geding, dit is tot op de
dag van de uitspraak van het vonnis of
arrest dat een einde maakt aan het geding.
30juni1997
732
12. - Burgerlijke zaken - Stuiting W.A.M.-verzekering- OnderhandelingBegrip.
De "onderhandeling" die de driejarige
verj aringstermijn stuit van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de W.A.M.verzekeraar, die het gebruik van het
schadeveroorzakend voertuig dekt, impliceert niet noodzakelijk dat iedere partij
voorstellen doet en dat het gedrag van de
verzekeraar bij de benadeelde de indruk
kon wekken dat de verzekeraar de regeling van het ongeluk overwoog. [Art. 10,
derde lid, W.A.M.-wet; art. 10, § 3, Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.]
3 oktober 1997
914
13. - Burgerlijke zaken - Stuiting Schuldvordering - Aangifte.

-
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De aangifte door de schuldeiser van zijn
schuldvordering in het faillissement, die
een vordering onderwerpt aan het gerecht,
en de daaropvolgende opneming in het
passief, vormen stuiting zowel ten aanzien van de boedel als ten aanzien van de
gefailleerde zelf. (Artt. 2244 B.W. en 496
Faillissementswet.)
13 november 1997
1125
ALLERLEI

14. - Burge'rlijke zaken - Allerlei Cassatiemiddel- Nieuw middel- Bevrijdende verjaring- Schuldeiser - Dertigjarige verjaring - Beslissing - Kortere
verjaring.
De schuldeiser kan niet voor het eerst
voor het Hof van Cassatie aanvoeren dat
zijn rechtsvordering verjaart door verloop
van dertig jaren, en niet door een kortere
termijn; een dergelijk cassatiemiddel is
nieuw en dus niet ontvankelijk. (Artt.
2223 en 2262 B.W.)
152
3 februari 1997

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING

Algemeen
15. - Strafzaken - Strafvordering Algemeen - Veroordeling- Toetsing door
het Hof- Onmogelijkheid - Gevolg.
Wanneer het Hofnoch aan de hand van
de vaststellingen van de bestreden beslissing noch aan de hand van de gedingstukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, kan nagaan of de strafvordering al
dan niet verjaard was, wordt de veroordelende beslissing vernietigd met verwijzing.
10 december 1997
1342
Termijnen
16. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet Gevolgen.
De wanbedrijven die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 dec. 1993 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 vijfjaren vanafeen daad van stuiting
die regelmatig is verricht v66r het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaren.
(Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.)
5 februari 1997
166

17. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Verzachtende omstandigheden - Aard van het misdrijf.
Wanneer feiten, die een misdaad opleveren, met aanneming van verzachtende
omstandigheden door de raadkamer zijn
gecorrectionaliseerd, is de verjaringstermijn van de strafvordering wegens wanbedrijven daarop van toepassing. (Art. 21
V.T.Sv.)
28 mei 1997
581
18. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Verlenging - Gevolg.
Een nieuwe wet tot verlenging van de
verjaringstermijn van de strafvordering is
niet van toepassing op de verjaringen die
op de datum van inwerkingtreding van
die wet zijn ingetreden. (Art. 21 V.T.Sv.)
28 mei 1997
581
19. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet Gevolgen.
De wanbedrijven die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993,
dus op 31 december 1993, nog niet zijn
verjaard, zullen, behoudens in geval van
schorsing van de verjaring, na verloop van
de termijn van vijf jaren te rekenen van
de feiten verjaren, eventueel verlengd met
een nieuwe termijn van vijf jaren vanaf de
verjaringstuitende daad die regelmatig is
gesteld v66r het verstrijken van de eerste
termijn van vijf jaar. (Artt. 21 tot 24
V.T.Sv.)
1 oktober 1997
879
20. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Wegverkeer.
De strafvordering voortvloeiend uit een
overtreding van het Wegverkeersreglement
verjaart, bij ontstentenis van enige grond
tot schorsing van de verjaring, noodzakelijkerwijs door verloop van twee jaar te
rekenen van de dag van de feiten. (Art. 68
Wegverkeerswet.)
15 oktober 1997
975
21. - Strafzaken - Strafvordering Termijnen - Verlenging- Nieuwe wet Gevolgen.
De wanbedrijven die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993,
d.i. 31 december 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

-212daad van stuiting die regelmatig is verricht v66r het verstrijken van de eerste
termijn van vijf jaren. (Artt. 21 tot 24
V.T.Sv.)
12 november 1997
1115
Schorsing
22. - Strafzaken - Strafvordering Schorsing - Seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen - Strafvordering
reeds verjaard - Gevolg.
Wanneer de strafvordering verjaard was
v66r de inwerkingtreding van de wet van
13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, is
art. 1 van die wet, dat bepaalt dat de
verj aring van de strafvordering pas begint
te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt,
niet van toepassing. (Art. 2 Sw.; artt.
21bis V.T.Sv.)
28 mei 1997
581
Stuiting
23. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting- Meerdere beklaagden- Samenhangende misdrijven - Stuitingsdaad Gevolgen.
Daden van onderzoek of vervolging ten
aanzien van een verdachte stuiten de verjaring van de strafvordering ten aanzien
van andere verdachten van dezelfde feiten
of van feiten die nauw verbonden zijn door
intrinsieke samenhang. (Art. 22 V.T.Sv. en
artt. 226 en 227 Sv.)
15 april 1997
445
24. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting- Samenhangende misdrijvenGevolgen.
De daden waardoor de verjaring van de
strafvordering voor een misdrijfwordt gestuit,
hebben uitwerking ten aanzien van al de
samenhangende misdrijven die samen onderzocht worden en waartussen een nauwe
band van intrinsieke samenhang bestaat.
(Art. 22 V.T.Sv. en artt. 226 en 227 Sv.)
15 april 1997
445
25. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting- Daad van onderzoek - Begrip.
Een handeling die ertoe strekt bewijzen
te verzamelen of de zaak in staat te brengen, kan de verjaring van de strafvordering enkel stuiten indien zij wordt verricht
door een daartoe bevoegde overheid; het
opmaken, na controle van een bevoegde
politiecommissaris, van een inlichtingenbulletin is, bij gebrek aan een bevel uitgaande van een tot onderzoek of vervolging
bevoegde overheid, geen daad van onder-

zoek of van vervolging die de verjaring
van de strafvordering stuit. (Art. 22 V.T.Sv.)
16 april 1997
451
26. - Strafzaken - Strafvordering Stuiting - Daad van onderzoek - Uittreksel uit het strafregister - Opmaak Bevoegde overheid.
Een handeling die ertoe strekt bewijzen
te verzamelen of de zaak in staat te brengen, kan de verjaring van de strafvordering enkel stuiten indien zij wordt verricht
door een daartoe bevoegde overheid; het
opmaken, na controle van een bevoegde
politiecommissaris, van een inlichtingenbulletin is, bij gebrek aan een bevel uitgaande van een tot onderzoek ofvervolging
bevoegde overheid, geen daad van onderzoek of van vervolging die de verjaring
van de strafvordering stuit. (Art. 22 V.T.Sv.)
16 april 1997
451
27. - Strafzaken- StrafvorderingStuiting - Toezicht door het Hof van
Cassatie.
Het toezicht van het Hof van Cassatie
m.b.t. de stuiting van de verjaring van de
strafvordering heeft niets uit te staan met
hetgeen de bestreden beslissing al dan
niet overweegt.
451
16 april 1997

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELAS·
TING)
Ingeschreven voertuig - Openbare weg
- Ingebruikstelling- Vermoeden - Onweerlegbaar vermoeden.
Zolang een motorrijtuig in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer is
of moet ingeschreven zijn, bestaat het
onweerlegbaar vermoeden dat het op de
openbare weg in gebruik is genomen. (Artt.
3 en 36ter, § 1, W.I.G.B.)
21 november 1997
1188

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

GEWOON UITSTEL
1. - Gewoon uitstel- Straf- Vervallenverklaring van het recht om een voertuig te
besturen - Gewoon uitstel - Wijziging
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van de modaliteiten van de strafvan veruallenverklaring van het recht tot sturen Wettigheid.
De beslissing waarbij de rechter, krachtens art. 8, § 1, Probatiewet, de uitstelling
gelast hetzij van het vonnis of het arrest,
hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte
ervan, kan aileen betrekking hebben op
de tenuitvoerlegging van de straffen zoals
zij zijn uitgesproken, en kan niet de wijziging van die straffen of een ervan tot
gevolg hebben. (Art. 8, § 1, Probatiewet.)
10 september 1997
799

GEWONE OPSCHORTING
2. - Gewone opschorting - Bankbreuk - Bekendmaking van het arrest of
vonnis.
De bekendmaking van het arrest of vonnis hoeft niet te worden bevolen wanneer
de uitspraak van de veroordeling wegens
bankbreuk werd opgeschort.
28 mei 1997
580
3. - Gewone opschorting - Verplichting - Beoordeling - Motivering.
De wet legt de rechter geen verplichting
op de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling uit te spreken, ook al zijn de
door de wet gestelde voorwaarden vervuld; hij beoordeelt het daartoe strekkend
verzoek van een beklaagde in feite, mitsdien op onaantastbare wijze. (Art. 3 Probatiewet.)
25 november 1997
1202

ALLERLEI
4. - Allerlei- Opschorting- Ontzetting van de uitoefening van rechten Wettigheid.
Wanneer de opschorting van de veroordeling bevolen wordt, wordt de verdachte
veroordeeld in de kosten, tot de bijzondere
verbeurdverklaring en, in voorkomend geval,
tot teruggave; daaruit volgt dat de ontzetting van de uitoefening van rechten onwettig is. (Artt. 31 en 33 Sw.; art. 6, tweede
lid, Probatiewet.)
9 april 1997
420

VERVOER
PERSONENVERVOER
GOEDERENVERVOER
LandvervoeL Wegvervoer
Spoorvervoer
.Rivier- en zeevervoer
ALLERLEI

PERSONENVERVOER
1. - Personenvervoer - Spoorvervoer
- Internationale verdragen- Internationaal Verdrag C.I. V. - Verdrag van Bern
van 7 feb. 1970 - Toepassingsgebied.
Het lnternationaal Verdrag betreffende
het vervoer van reizigers en bagages per
spoorweg (C.I.V), opgemaakt te Bern op 7
feb. 1970, is van toepassing op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale vervoersdocumenten opgesteld voor
trajecten gelegen op het grondgebied van
ten minste twee der Verdragsluitende Staten. (Art. 1 Internationaal Verdrag C.I.V,
opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970; wet 24
jan. 1973.)
171
6 februari 1997
2. - Personenvervoer - Spoorvervoer
- Internationale verdragen- Internationaal Verdrag C.I. V. - Verdrag van Bern
van 7 feb. 1970- Internationaal vervoersdocument - Begrip.
In de zin van de artt. 1, § 1, en 38 van
het Internationaal Verdrag betreffende het
vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V), opgemaakt te Bern op 7 feb.
1970, moet een kosteloze vrijkaart gelijkgesteld worden met een internationaal
vervoersdocument. (Artt. 1, § 1, 4 en 38
Internationaal Verdrag C.I.V, opgemaakt
te Bern op 7 feb. 1970; wet 24 jan. 1973.)
171
6 februari 1997

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER WEGVERVOER
3. - Goederenvervoer - Landvervoer.
Wegvervoer - Internationaal vervoer C.M.R.-Verdrag - Bescheiden nodig ter
voldoening aan douane- en andere formaliteiten- Door afzender ter beschikking te
stellen bescheiden - Tekortkoming Schade - Aansprakelijkheid.
Behoudens in geval van schuld van de
vervoerder is de afzender jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schaden
die voortspruiten uit de afWezigheid, onvolledigheid of onregelmatigheid van de bescheiden of inlichtingen die de afzender
ter voldoening aan douane- en andere
formaliteiten bij de vrachtbrief moet voegen of ter beschikking van de vervoerder
moet stellen; is geen dergelijke schade, de
schade geleden door de belanghebbende
inzake de lading, die volgt uit een fout
begaan door de vervoerder of uit het verlies of de beschadiging van de lading. (Art .
11.2 C.M.R.-Verdrag.)
3 januari 1997
11

-2144. - Goederenvervoer - Landvervoer.
Wegvervoer- Wegvervoer- VervoerderBorgtocht - Gewaarborgde schuldvordering - Beperking - In huur nemen van
trailers.
De borgtocht, krachtens art. 37 K.B. 5
sept. 1978 gesteld door een ondernemer
van goederenvervoer over de weg, dient
niet tot waarborg van alle vorderingen
van derden tegen die vervoerondernemer,
maar enkel van de schuldvorderingen die
in rechtstreeks verband staan met een
vervoer van zaken verricht hetzij voor een
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd
voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de schuldvordering die niet ontstaat uit de uitvoering van een vervoerovereenkomst, maar uit het in huur nemen
van een voertuig, niet door de borgtocht
wordt gewaarborgd. (Art. 38, § 1, K.B. 5
sept. 1978)
18 september 1997
832
5. - Goederenvervoer - Landvervoer.
Wegvervoer - Vervoerder - Borgtocht Gewaarborgde schuldvordering - Beperking - In huur nemen van containerchassis en herstellingswerken.
De borgtocht, krachtens art. 37 K.B. 5
sept. 1978 gesteld door een ondernemer
van goederenvervoer over de weg, dient
niet tot waarborg van alle vorderingen
van derden tegen die vervoerondernemer,
maar enkel van de schuldvorderingen die
in rechtstreeks verband staan met een
vervoer van zaken verricht hetzij voor een
tegenprestatie, hetzij met een verhuurd
voertuig; het louter in huur nemen van
een voertuig voldoet niet aan deze voorwaarden zodat de rechter niet mag beslissen dat de schuldvordering die betrekking
heeft op het verhuur van "containerchassis" aan de vervoerder en de herstelling ervan, door de borgtocht wordt gewaarborgd. (Art. 38, § 1, K.B. 5 sept.
1978.)
836
18 september 1997
SPOORVERVOER

6. - Goederenvervoer - Spoorvervoer
- Internationale verdragen- Internationaal Verdrag C.I. V - Verdrag van Bern
van 7 feb. 1970 - Toepassingsgebied.
Het Internationaal Verdrag betre:ffende
het vervoer van reizigers en bagages per
spoorweg (C.I.V.), opgemaakt te Bern op 7
feb. 1970, is van toepassing op alle vervoer van reizigers en bagage met internationale vervoersdocumenten opgesteld voor
trajecten gelegen op het grondgebied van
ten minste twee der Verdragsluitende Sta-

ten. (Art. 1 Internationaal Verdrag C.I.V.,
opgemaakt te Bern op 7 feb. 1970; wet 24
jan. 1973.)
171
6 februari 1997
7. - Goederenvervoer- Spoorvervoer
- Internationale verdragen- Internationaal Verdrag C.I. V - Verdrag van Bern
van 7 feb. 1970- Internationaal vervoersdocument - Begrip.
In de zin van de artt. 1, § 1, en 38 van
het Internationaal Verdrag betre:ffende het
vervoer van reizigers en bagages per spoorweg (C.I.V.), opgemaakt te Bern op 7 feb.
1970, moet een kosteloze vrijkaart gelijkgesteld worden met een internationaal
vervoersdocument. (Artt. 1, § 1, 4 en 38
Internationaal Verdrag C.I.V., opgemaakt
te Bern op 7 feb. 1970; wet 24 jan. 1973.)
171
6 februari 1997
RIVIER- EN ZEEVERVOER

8. - Goederenvervoer- Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Cognossement Vervoerder - Ontvangst der goederen Vermoeden - Tegenbewijs - Overgedragen cognossement - Derde houder te goeder trouw - Begrip.
Het door de zeevervoerder af te leveren
cognossement geldt als vermoeden, behoudens tegenbewijs, van de ontvangst door
de vervoerder van de goederen zoals ze
overeenkomstig de bepalingen van de wet
in dat stuk beschreven zijn; dat tegenbewijs wordt niet toegelaten indien het cognossement is overgedragen geworden aan
een derde persoon die er te goeder trouw
houder van is, d.i. de derde persoon die op
het ogenblik dat hij het cognossement
ontvangt, niet op de hoogte is dat de
ingescheepte goederen niet overeenstemmen met de beschrijving ervan in het
cognossement. (Art. 9.1, A, § 3, 4 o, Zeewet,
en art. 3, 4°, Protocol van Brussel van 23
feb. 1968, goedgekeurd bij wet van 28 aug.
1978.)
458
18 april 1997

ALLERLEI
9. - Allerlei - Vervoercommissionair
- Vergunning - Borgtocht - Bestaan en
opeisbaarheid van de schuldvordering Uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder - Geschrift noodzakelijk.
Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975
tot instellingvan de vergunning van vervoercommissionair, gewijzigd bij K.B. van 16
november 1990, dat bepaalt dat de borgtocht door de houders van schuldvorderingen bedoeld in het eerste lid van dat

-215artikel kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief,
van de uitdrukkelijke instemming van de
vergunninghouder met betrekking tot het
bestaan en de opeisbaarheid van de aangebrachte schuldvordering, vereist dat die
instemming uit een geschrift volgt. (Art.
5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975.)
5 december 1997
1296
10. - Allerlei- Vervoercommissionair
- Vergunning- Borgtocht - Bestaan en
opeisbaarheid van de schuldvordering Ten laste van de vergunninghouder in
Belgie uitvoerbare rechterlijke beslissing
-Begrip.
Art. 5, § 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975
tot instelling van de vergunningvan vervoercommissionair, gewijzigd bij K.B. van 16
november 1990, bepaalt dat de borgtocht
door de houders van schuldvorderingen
bedoeld in het eerste lid van dat artikel
kan worden aangesproken na overlegging,
bij ter post aangetekende brief, van een
ten laste van de vergunninghouder in
Belgie uitvoerbare rechterlijke beslissing;
het arrest dat de borg tot betaling van de
borgtocht veroordeelt, kan niet de uitvoerbare titel vormen die bij ter post aangetekende brief moest worden overgelegd op
het ogenblik dat de houder van de schuldvordering de borgtocht aansprak. (Art. 5,
§ 5, tweede lid, K.B. 18 juli 1975.)
1296
5 december 1997

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Vernietigde
beslissing - Rechtbank van koophandel
- Appelrechter - Onbevoegdheid.
Wanneer het Hof een vonnis vernietigt
waarbij de rechtbank van koophandel zich
als appelrechter bevoegd verklaart, verwijst het de zaak naar een andere rechtbank van koophandel zitting houdende in
hoger beroep. (Art. 1110 Ger.W.)
7 november 1997
1097

STRAFZAKEN
Strafzaken - Ontzetting van de
uitoefening van rechten - Onwettigheid
- Cassatie.
De vernietiging die wordt uitgesproken
wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
2. -

rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, geschiedt zonder verwijzing.
420
9 april 1997
3. - Strafzaken - Ontzetting van de
uitoefening van rechten - Onwettigheid
- Cassatie.
De vernietiging die wordt uitgesproken
wegens het feit dat de rechter de ontzetting van de in art. 31 Sw. opgesomde
rechten heeft opgelegd buiten de in de wet
bepaalde gevallen, geschiedt zonder verwijzing.
9 april 1997
424
4. - Strafzaken
Strafvordering Verjaring- Veroordeling van de beklaagde
in de kosten - Cassatie - Verwijzing Grenzen.
Wanneer een beslissing gedeeltelijk vernietigd wordt omdat zij een veroordeling
uitspreekt wegens een verjaard misdrijf
en zij de beklaagde in alle kosten van de
strafvordering verwijst zonder een onderscheid te maken tussen de verjaarde telastlegging en de overige telastleggingen, wordt
de zaak alleen verwezen voor uitspraak
over die kosten.
15 oktober 1997
975
5. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Appelrechter die beslist heeft
op een burgerlijke rechtsvordering die niet
voor hem is gebracht - Vernietiging Verwijzing.
Vernietiging op een beslissing in hoger
beroep omdat de appelrechter beslist heeft
op een burgerlijke rechtsvordering die niet
voor hem was gebracht, geschiedt zonder
verwijzing.
12 november 1997
1113
6. - Strafzaken - Strafvorder:ing Veroordeling- Verjaring- Toetsing door
het Hof- Onmogelijkheid.
Wanneer het Hof noch aan de hand van
de vaststellingen van de bestreden beslissing noch aan de hand van de gedingstukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, kan nagaan of de strafvordering al
dan niet verjaard was, wordt de veroordelende beslissing vernietigd met verwijzing.
10 december 1997
1342

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
TUCHTZAKEN

216-

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist
dat de omstandigheid die is aangevoerd in
een verzoek tot onttrekking van de zaak
aan een rechtbank van eerste aanleg wegens
gewettigde verdenking, namelijk dat de
tegenpartij het ambt van hoofdgriffier uit..
oefent bij de rechtbank waarbij de zaak
aanhangig gemaakt is, bij de verzoeker en
bij derden gewettigde verdenking kan doen
ontstaan over de strikte onpartijdigheid
van die rechtbank om over die zaak uitspraak te doen, beveelt het de onttrekking
van de zaak aan de geadieerde rechtbank
en verwijst het ze naar een andere rechtbank van eerste aanleg. (Artt. 648, 2°, 650
en 653 Ger.W.)
9 januari 1997
56
2. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking- Verzoek - Afwijzing- Criteria.
Een verzoek tot onttrekking van een
zaak aan een rechtbank van eerste aanleg
wegens gewettigde verdenking wordt door
het Hof afgewezen wanneer uit de omstandigheden van de zaak, namelijk de oproeping tot gedwongen tussenkomst van de
voorzitter van dat gerecht, bij de partijen
en bij derden niet de gewettigde verdenking kan worden gewekt dat geen van de
rechters, waaruit voornoemde rechtbank
van eerste aanleg is samengesteld, in staat
zou zijn met de vereiste onpartijdigheid
en onafhankelijkheid uitspraak te doen.
(Art. 648 Ger.W.)
19juni 1997
672
3. - Burgerlijke zaken - Gewettigde
verdenking - Partij die behoort tot het
geadieerde rechtscollege.
Op verzoek van de procureur-generaal
bij het hof van beroep dat kennisneemt
van een geschil waarin een lid van voornoemd hof betrokken is, onttrekt het Hof
van Cassatie de zaak aan dat hof en
verwijst het de zaak naar een ander hof
van beroep. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
24 oktober 1997
1027

STRAFZAKEN
4. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek van de burgerlijke partij
- Ontvankelijkheid - Vereiste.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot anttrekking van de zaak wegens gewettigde
verdenking dat door de burgerlijke partij
werd ingediend zonder de ambtelijke tus-

senkomst van een advocaat bij het Hof
van Cassatie. (Art. 542 Sv.)
7 januari 1997
34
5. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter wettig verhinderd en vervangen - Voorlopige hechtenis
- Handhaving- Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang,
is het middel ten betoge dat wegens gewettigde verdenking de verwijzing kan worden gevraagd van de ten laste van eiser in
onderzoek genomen zaak van de bij vordering van het O.M. geadieerde onderzoeksrechter naar een andere onderzoeksrechter, wanneer uit de processtukken blijkt
dat de onderzoeksrechter, die oorspronkelijk van de zaak kennis genomen had,
melding had gemaakt van een verhindering die door de voorzitter van de rechtbank wettig werd geacht en is vervangen
door een werkend rechter die overeenkomstig art. 80, eerste lid, Ger.W. te dien einde
is aangewezen.
386
19 maart 1997
6. - Strafzaken - Correctionele rechtbank - Gewettigde verdenking - Onmogelijkheid om de rechtbank samen te stellen.
Wanneer het Hof van Cassatie, op het
verzoekschrift van de procureur des Konings
dat ertoe strekt een bij de correctionele
rechtbank aanhangige zaak te verwijzen
naar een andere rechtbank, vaststelt dat
die correctionele rechtbank onmogelijk kan
worden samengesteld zonder bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking
te wekken m.b.t. de onpartijdigheid en de
objectiviteit van de te wijzen beslissing,
verwijst het de zaak naar een andere
correctionele rechtbank. (Artt. 542, 544 en
545 Sv.)
28 mei 1997
584
7. - Strafzaken - Gewettigde verdenking- Raadkamer van een rechtbank van
eerste aanleg - Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift dat niet aan alle
rechters die zitting houden in de correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg, maar aan de raadkamer van
de voornoemde rechtbank die uitspraak
doet inzake voorlopige hechtenis, een gebrek
aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid
ten laste legt, is geen vordering tot verwijzing wegens gewettigde verdenking. (Artt.
542 tot 552 Sv.)
18 juni 1997
664
8. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Feiten die

-
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Niet ontvankelijk is het verzoek tot veraan het openbaar ministerie verweten worwijzing van de zaak van een rechtbank
den - Ontvankelijkheid.
op grond van gewettigde
Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver- naar een andere
als dat verzoek gegrond is op
wijzing van de zaak van een onderzoeks- verdenking,
die aan het openbaar ministerie
rechter naar een andere op grond van feiten
worden
verweten. (Art. 542 Sv.)
gewettigde verdenking, als dat verzoek
september
1997
800
10
gegrond is op feiten die aan het O.M.
worden verweten. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
13. - Strafzaken- Gewettigde verden25 augustus 1997
760 king - Verzoekschrift gegrond op feiten
9. - Strafzaken - Gewettigde verden- die aan de onderzoeksrechter worden verking - Onderzoeksrechter - Onderzoe- weten - Onttrekking van de zaak aan de
onderzoeksrechter - Ontvankelijkheid.
kers - Vervanging - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot verNiet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeks- wijzing van de zaak van een rechtbank
rechter naar een andere op grond van naar een andere op grond van gewettigde
gewettigde verdenking, als dat verzoek verdenking, als dat verzoek gegrond is op
ertoe strekt onderzoekers te vervangen. feiten die aan een onderzoeksrechter worden verweten, terwijl hij niet langer belast
(Artt. 542 tot 552 Sv.)
25 augustus 1997
760 is met de zaak. (Art. 542 Sv.)
800
10 september 1997
10. - Strafzaken- Gewettigde verden14.
Strafzaken
Gewettigde
verdenking- Onderzoeksrechter- Vage en hypothetische grieven - Vermeende leemten of king- Verzoekschrift - Afwijzing- Crivertragingen in het onderzoek - Ontvan- teria.
kelijkheid.
Een verzoek tot verwijzing van een zaak
Niet ontvankelijk is het verzoek tot ver- van een rechtbank naar een andere op
wijzing van de zaak van een onderzoeks- grond van gewettigde verdenking wordt
rechter naar een andere op grond van door het Hof afgewezen, wanneer uit de
gewettigde verdenking, als dat verzoek door eiser uiteengezette gegevens niet volgt
gegrond is op vage of hypothetische grie- dat alle rechters die zitting houden in de
ven, of op vermeende leemten of vertra- voornoemde rechtbank niet in staat zougingen in het onderzoek. (Artt. 542 tot 552 ~~n. zijn .?m up onafhankelijke en onparhJdige WIJZe mtspraak te doen in de zaak
Sv.)
25 augustus 1997
760 ofbij de publieke opinie gewettigde twijfel
zouden kunnen wekken aangaande hun
11. - Strafzaken- Gewettigde verden- geschiktheid om op die wijze uitspraak te
king - Onderzoeksrechter - Onafhanke- doen. (Art. 542 Sv.)
lijkheid en onpartijdigheid- Wijze waarop
800
10 september 1997
hij zich van zijn taak kwijt - Keuze van
15. - Strafzaken- Gewettigde verdende onderzoekers - Verwerping van het
king - Verzoekschrift van de verdachte verzoek.
Onttrekking van de zaak aan de onderHet Hof verwerpt een verzoek tot ver- zoeksrechter - Arrest alvorens recht te
wijzing van de zaak van een onderzoeks- doen - Voorwerp.
rechter naar een andere op grond van
Wanneer het Hof van Cassatie meent
gewettigde verdenking, als een geweteen door de verdachte neergelegd verzoek
tig:d~ twijfel bij de verzoeker of de publieke
op1me aangaande de geschiktheid van de tot verwijzing van een zaak van een onderonderzoeksrechter om de zaak met de zoeksrechter naar een andere op grond
van gewettigde verdenking niet op staande
ve~eiste onafhankelijkheid of onpartijdigheid te onderzoeken, niet voortvloeit uit voet te moeten toestaan of afwijzen, beveelt
de door de verzoeker aangevoerde grieven het de mededeling van het verzoekschrift
betreffende de wijze waarop de onderzoeks- zijn bijlagen en het dossier aan het met d~
rechter zich van zijn taak kwijt, of betref- vervolging belaste O.M., en gelast het die
fende zijn keuze van de onderzoekers. magistraat de stukken, onder bijvoeging
van een met redenen omkleed advies, te
(Artt. 542 tot 552 Sv.)
25 augustus 1997
760 zenden aan de griffie van het Hof. (Art.
546 Sv.)
12. - Strafzaken- Gewettigde verden23 september 1997
850
k~ng Verzoekschrift gegrond op feiten
16. - Strafzaken- Gewettigde verdendw aan het openbaar ministerie worden
king - Verzoekschrift van de verdachte verweten - Ontvankelijkheid.

-218Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Arrest alvorens recht te
doen- Mededeling aan het openbaar ministerie - Openbaar ministerie - Begrip.
Wanneer het Hof van Cassatie meent
een door de verdachte neergelegd verzoek
tot verwijzing van een zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond
van gewettigde verdenking niet op staande
voet te moeten toestaan of afwijzen, beveelt
het de mededeling van het verzoekschrift,
zijn bijlagen en het dossier aan het met de
vervolging belaste O.M., en gelast het die
magistraat de stukken, onder bijvoeging
van een met redenen omkleed advies, te
zenden aan de griffie van het Hof. (Art.
546 Sv.)
850
23 september 1997
17. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoekschrift van de verdachte Onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter - Arrest alv01·ens recht te
doen- Mededeling aan het openbaar ministerie- Openbaar ministerie- Begrip.
Wanneer het Hof van Cassatie meent
een door de, ;;&rdachte neergelegd verzoek
tot verwijzing van een zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond
van gewettigde verdenking niet op staande
voet te moeten toestaan of afwijzen, kan
het Hof, dat beslist het verzoekschrift en
de bijlagen ervan mede te delen aan het
O.M. bij de onderzoeksrechter die van het
misdrijfkennisneemt, die mededeling wettelijk bevelen aan de procureur-generaal
van het rechtsgebied waartoe die onderzoeksrechter behoort. (Art. 143 Ger.W.;
artt. 279, eerste lid, en 546 Sv.)
850
23 september 1997
18. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Toepassing
van de wetsbepalingen betreffende het bevel
tot medebrenging - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond
van gewettigde verdenking, wanneer het
gegrond is op bezwaren tegen de toepassing, door de onderzoeksrechter, van de
wetsbepalingen betre:ffende het bevel tot
medebrenging. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
15 oktober 1997
982
19. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Feiten verweten aan politieoverheden - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond
van gewettigde verdenking, wanneer het
gegrond is op feiten die verweten worden

aan de met het onderzoek belaste officieren van gerechtelijke politie. (Artt. 542 tot
552 Sv.)
15 oktober 1997
982
20. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Vermeende
leemten van het onderzoek - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift
tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond
van gewettigde verdenking, wanneer het
gegrond is op vermeende leemten van het
onderzoek die, gesteld dat ze bewezen
waren, geen grond tot gewettigde verdenking tegen de onderzoeksrechter zouden
kunnen opleveren. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
15 oktober 1997
982
21. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid- Voeging van
gegevens bij het dossier - Vertraging Keuze van de onderzoekers - Verwerping
van het verzoekschrift.
Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van de zaak van een onderzoeksrechter naar een andere op grond van
gewettigde verdenking, wanneer uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de voeging bij het
dossier van gegevens die de verdediging
van de verdachte aanbelangen, een vertraging zou hebben veroorzaakt die bij de
verzoeker of de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen wekken aangaande de geschiktheid van de onderzoeksrechter om de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen, en wanneer evenmin blijkt dat een
dergelijke twijfel zou kunnen voortvloeien
uit de door verzoeker geuite bezwaren
tegen de wijze waarop de onderzoeksrechter zijn opdracht vervult of tegen zijn
keuze van de met het onderzoek belaste
person en.
15 oktober 1997
982
22. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Onderzoeksrechter - Bezwaren
van een partij - Keuze van een politieoverheid.
Noch de, zelfs in het openbaar, aangevoerde bezwaren van een partij tegen een
onderzoeksrechter, noch het feit dat die
onderzoeksrechter een politieoverheid hoven
een andere verkiest om een onderzoek in
te stellen, leveren op zich voldoende grond
op voor een vordering tot onttrekking van
de zaak wegens gewettigde verdenking.
(Art. 542 Sv.)
1045
29 oktober 1997

-21923. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Verzoek gericht tegen een onderzoeksrechter - Beoordeling.
Zo uit de verklaring van de onderzoeksrechter blijkt dat deze magistraat de advocaten van de tegenpartij nooit heeft ontmoet
noch derden heeft ingelicht over de inhoud
van gerechtelijke onderzoeken ten laste
van verzoeker, dat hij alleen een persoon
meedeelde dat nog andere klachten bestonden, nadat die persoon met betrekking tot
een klacht met burgerlijke-partijstelling
van diens echtgenote tegen verzoeker werd
gehoord en had aangekondigd een andere
klacht te zullen neerleggen en hierbij geen
raad gegeven werd om zaken "bij de bestaande dossiers" tegen verzoeker te voegen, kan hieruit niet worden afgeleid dat
de met het onderzoek belaste magistraat
niet in staat zou zijn de zaak met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen of dat bij verzoeker of
bij de openbare opinie gewettigde twijfel
kan worden gewekt aangaande zijn geschiktheid om de zaak op zodanige wijze te
behandelen. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
2 december 1997
1278
24. - Strafzaken- Gewettigde verdenking - Verzoek gericht tegen een onderzoeksrechter die niet meer met de behandeling
van de zaak is belast.
Het verzoek een zaak op grond van
gewettigde verdenking naar een andere
onderzoeksrechter te verwijzen, is niet
ontvankelijk wanneer uit de stukken blijkt
dat in deze zaak hoger beroep werd ingesteld door verzoeker bij de kamer van
inbeschuldigingstelling tegen de beschikking van de raadkamer die de zaak naar
de correctionele rechtbank verwijst en de
zaak aldus in de huidige stand van de
rechtspleging niet meer bij de onderzoeksrechter aanhangig is. (Artt. 542 tot 552
Sv.)
2 december 1997
1279
25. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift - Verwerping Criteria.
Het Hof verwerpt een verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere
op grond van gewettigde verdenking, wanneer uit het feit dat de vader van een
procespartij rechter in handelszaken zou
zijn geweest, niet kan worden afgeleid dat
het geheel van de magistraten van de
rechtbank van eerste aanleg niet in staat
zou zijn om met de vereiste sereniteit,
onafhankelijkheid en onpartijdigheid uitspraak te doen, of dat er bij verzoeker of
de publieke opinie gewettigde twijfel zou

kunnen bestaan aangaande hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen.
(Art. 542 Sv.)
17 december 1997
1389

TUCHTZAKEN
Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Raad van beroep van de Orde
van Architecten - Verzoekschrift tot anttrekking - Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift tot onttrekking, wegens gewettigde verdenking, van een zaak
aan een tuchtraad van beroep van de
Orde van Architecten is ontvankelijk. (Art.
648 Ger.W.; art. 27 Architectenwet.)
20juni 1997
688
27. - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Raad van beroep van de Orde
van Architecten - Verzoekschrift tot anttrekking - Rechtspleging.
Wanneer het Hof, waarbij een vordering
aanhangig is tot onttrekking, we gens gewettigde verdenking, van een zaak aan een
raad van beroep van de Orde van Architecten, de vordering niet terstond aanneemt of afwijst, beveelt het de mededeling
aan de leden van de raad van beroep tegen
wie onttrekking wordt gevorderd, en aan
de nationale raad van de Orde van Architecten, en bepaalt het de datum waarop
verslag zal worden gedaan door een van
de raadsheren die in het arrest wordt
aangewezen. (Artt. 648 en 656 Ger.W.;
artt. 32 en 33 Architectenwet.)
20 juni 1997
688
28. - Tuchtzaken - Wettige verdenking - Orde van Architecten - Tuchtzaak - Raad van beroep - Werking Leden - Vergoedingen - Vaststelling Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid- Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten,
van vergoedingen van de leden van de
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van alle leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging. (art. 648, 2°, Ger.W.);
hieraan staat niet in de weg dat de nationale raad ook als orgaan van de Orde in
26. -

-220het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.,
38, 7°, Architectenwet.)
1406
18 december 1997
29. - Tuchtzaken - Wettige verdenking - Orde van Architecten - Tuchtzaak - Raad van beroep - Werking Leden - Vergoedingen - Vaststelling Betaling - Nationale raad - Vertegenwoordiging - Gevolg - Onafhankelijkheid- Onpartijdigheid.
De vaststelling en de betaling, krachtens de wettelijke opdracht van de nationale raad van de Orde van Architecten
van vergoedingen van de leden van d~
raad van beroep, geput uit de bijdragen
van aile leden van de Orde, volgens algemeen geldende criteria die inzonderheid
niet verbonden zijn met de inhoud van de
te wijzen beslissing en hierop geen invloed
kunnen uitoefenen, kunnen geen wettige
verdenking doen ontstaan bij de rechtsonderhorige ten aanzien van de strikte
onpartijdigheid van de raad van beroep bij
de beoordeling van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging. (art. 648, 2°, Ger.W.)·
hieraan staat niet in de weg dat de natio~
nale raad ook als orgaan van de Orde in
het geding optreedt. (Artt. 6.1 E.V.R.M.
38, 7°, Architectenwet.)
'
1407
18 december 1997

VERZEKERING
ALGEMEEN
LANDVERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Vordering van de verzekerde - Eigen schade - Zware {out Sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie - VrUspraak - Gezag van
gewijsde - Algemeen rechtsbeginsel Burgerlijk geschil - Gevolg.
De burgerlijke rechter die het besturen
van een voertuig door de verzekerde met
een alcoholintoxicatie die een misdrijfuitmaakt als een zware fout in aanmerking
neemt, terwijl hij vaststelt dat de strafrechter de verzekerde heeft vrijgesproken
van dit misdrijf, miskent het gezag van dit
strafrechterlijk gewijsde. (Art. 4 V.T.Sv.;
art. 16 Verzekeringswet.)
101
24 januari 1997

LANDVERZEKERING
2. - Landverzekering - Indeplaatsstelling van de verzekeraar - Burgerlijke

rechtsvordering tegen de aansprakelijke
derde - Strafgerecht - Bevoegdheid.
De verzekeraar die de verschuldigde
vergoeding betaald heeft aan zijn verzekerde, welke het slachtoffer is geworden
van door gebrek aan voorzichtigheid toegebrachte slagen en verwondingen, treedt
t~t be.loop van het bedrag van die vergoedmg m de rechten en rechtsvorderingen
van de verzekerde tegen de voor de schade
aansprakelijke derde; de strafrechter die
kennis neemt van de door de verzekeraar
tegen die derde ingestelde burgerlijke rechtsvordering kan zich niet onbevoegd verklaren, op grond dat de rechtsvordering niet
rechtstreeks voortvloeit uit de bewezen
verklaarde tenlasteleggingen. (Art. 4 V.T.Sv.,
art. 41, eerste lid, wet 25 juni 1992.)
548
14 mei 1997

W.A.M.-VERZEKERING
3. - W.A.M.-verzekering - Modelcontract - Verhaal van de verzekeraar Persoon die niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden - Begrip.
De rechter die vaststelt dat de verzekerde niet in het bezit was van het vereiste attest voor het besturen van een
bromfiets en niet de vereiste leeftijd van
achttien jaar had bereikt voor het vervoeren van een duozitter en niettemin oordeelt dat het feit dat een duozitter plaats
had genomen op zijn voertuig niet medebrengt dat een regresvordering toegelaten
zou zijn, miskent de verbindende kracht
van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst (artikel25, 6', van het modelcontract), die de verzekeraar een recht
van verhaal verleent op de verzekerde
"wanneer het motorrijtuig op het ogenblik
van het ongeval bestuurd wordt door een
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen
voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen besturen", nu dit beding geen enkele
andere toepassingsvoorwaarde stelt. (Art.
8.2.3° Wegverkeersreglement; art. 1134
B.W.)
13 juni 1997
640
4. - W.A.M.-verzekering - Bromfiets
- Minderjarige bestuurder - Duorijder
- Verzekeringsovereenkomst- Beding van
verval- Verhaal van de verzekeraar op de
verzekerde.
V66r de inwerkingtreding van de Verzekeringswet kon de verzekeringsovereenkomst zonder de gelijkwaardigheid tussen
de verbintenissen van de verzekeraar en

-221die van de verzekeringnemer aan te tasten, bepalen dat de verzekeraar een regresvordering kon instellen, wanneer het verzekerde motorrijtuig op het ogenblik van
het ongeval bestuurd werd door een persoon die niet voldeed aan de wettelijke
voorwaarden, bijvoorbeeld een minderjarige die een duorijder vervoerde op een
bromfiets. (Art. 11, tweede lid, W.A.M.wet; art. 21 K.B. 12 maart 1976.)
778
5 september 1997
5. - W.A.M.-verzekering - Verjaring
- Stuiting - Onderhandeling - Begrip.
De "onderhandeling" die de driejarige
verjaringstermijn stuit van de rechtsvordering van de benadeelde tegen de W.A.M.verzekeraar, die het gebruik van het
schadeveroorzakend voertuig dekt, impliceert niet noodzakelijk dat iedere partij
voorstellen doet en dat het gedrag van de
verzekeraar bij de benadeelde de indruk
kon wekken dat de verzekeraar de regeling van het ongeluk overwoog. [Art. 10,
derde lid, W.A.M.-wet; art. 10, § 3, Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij de
Benelux-Overeenkomst betre:ffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
3 oktober 1997
914
6. - W.A.M. -verzekering
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Thrgoedingsverplichting - Stoffelijke schade
- Diefstal, geweldpleging of heling Uitsluiting uit de dekking.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is ertoe gehouden de sto:ffelijke
schade te vergoeden die door een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de door het voertuig veroorzaakte schade, van de personen die zich
van dat voertuig meester hebben gemaakt
door diefstal of geweldpleging of ten gevolge
van heling, van de dekking uitsluit. (Art.
50,§ 1, 3°, oud, wet 9 juli 1975; art. 19, §
1, oud, K.B. 16 dec. 1981.)
15 oktober 1997
978
7. - W.A.M.-verzekering
Europese
Unie - Ongeval in Belgie - Voertuig Voertuig gewoonlijk gestald op het grondgebied van een andere Lid-Staat - Gestolen voertuig - Belgisch Bureau van de
Autoverzekeraars- Vergoedingsverplichting
- Voorwaarden.
Wanneer in Belgie een ongeval wordt
veroorzaakt door een gestolen voertuig
dat gewoonlijk op het grondgebied van
een andere Lid-Staat van de Europese
Unie is gestald, is het Belgisch Bureau
van deAutoverzekeraars, evenmin als enige

andere verzekeraar, verplicht de schade te
vergoeden. (Art. 2, tweede lid, richtlijn
van de Raad van de E.E.G. nr. 72/166 van
24 april1972; art. 3 W.A.M.-wet 1989; art.
1, a, K.B. 13 feb. 1991.)
1059
31 oktober 1997
8. - W.A.M.-verzekering
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoedingsverplichting - Stoffelijke schade
- Voertuig waarvan de identiteit niet werd
vastgesteld. De verplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om de
door een motorrijtuig veroorzaakte schade
te vergoeden, geldt niet, wat de stoffelijke
schade betreft, wanneer het ongeval werd
veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld. (Art.
80, § 1, 1°, wet 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondememingen.)
5 november 1997
1080
9. - W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Materiele
schade- Toevallig feit- "Om reden van"
een toevallig feit- Begrip.
De vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vereist, in de hypothese van een toevallig feit,
niet aileen dat de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval veroorzaakt, door
het toevallig feit, vrijuit gaat, maar bovendien dat "om reden" van dat toevallig feit
geen enkele verzekeringsonderneming tot
de genoemde vergoeding verplicht is. [Art.
50 (thans 80), § 1, 2°, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.)
13 november 1997
1122
10. - WA.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Vergoedingsverplichting- Toevallig feit- Begrip.
Het toevallig feit, om reden waarvan
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot vergoeding verplicht is, maakt
de omstandigheid of gebeurtenis uit die
voor de bestuurder van het voertuig dat
het ongeval veroorzaakte, overmacht uitmaakt. [Art. 50 (thans 80), § 1, 2°, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.)
13 november 1997
1128
11. - WA.M.-verzekering - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Vergoedingsverplichting- Toevallig feit- Bewijslast.
De benadeelde die van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding van
zijn schade vordert moet het bewijs van de
overmacht als toevallig feit leveren. [Art.
50 (thans 80), § 1_., 2°, Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975.)
13 november 1997
1128

-22212. - W.A.M.-verzekering - Diefstal,
geweldpleging of heling - Fou~ van de
eigenaar van het gestolen voertwg - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Herstelplicht - Voorwaarden.
Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de ve~
goeding bekomen van de schade voortvloelende uit lichamelijke letsels die door een
motorvoertuig zijn veroorzaakt, wanneer
in geval van diefstal, ..geweldpleging.. of
heling de burgerrechtehJ~~ a~msprak~l~Jk
heid waartoe het motornJtmg aanle1dmg
kan geven, niet verzekerd is, overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluitin~,
zelfs als de eigenaar van het voertmg
persoonlijk aansprakelijk zou kunnen zijn.
(Art. 80, § 1, 3°, wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; art. 3, § 1, wet 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
26 november 1997
1218
13. - W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Herstelplicht- Toevallig feit- Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst - Zaken - Gebrek
- Aansprakelijkheid van de bewaarderPersonen die zich daarop kunnen beroepen
- Gevolg.
Het vermoeden van aansprakelijkheid
ex art. 1384, eerste lid, B.W. ten laste van
de bewaarder van een gebrekkige zaak,
bestaat aileen ten gunste van hen die
schade hebben geleden en kan enkel door
hen worden aangevoerd; het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan zich derhalve niet op dat vermoeden beroepen om
aan te tonen dat er geen toevallig feit is
geweest, wanneer de v~rzekeraar van de
eigenaar van het voertmg dat een ongeval
heeft veroorzaakt omdat het gebrekkig
was tegen het Gemeenschappelijk Motorwaa~borgfonds optreedt tot vergoeding van
de schade ten gevolge van lichamelijk
letsel dat door dat voertuig is veroorzaakt,
wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergo~din.g
verplicht is om reden van een toevalhg fe1t
waardoor de bestuurder van het voertuig
dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat.
(Art. 1384, eerste lid, B.W.; art. 50,§ 1, 2°,
oud wet 9 juli 1975 betreffende de control~ op de verzekeringsondernemingen.)
5 december 1997
1293

VERZET
1. - Strafzaken - Strafvordering Akte van verzet- Dagvaarding voor andere

rechtbank dan deze die het verstekvonnis
wees - Ontvankelijkheid.
Het verzet van de veroordeelde dat regelmatig werd betekend aan het openbaar
ministerie en aan de andere partijen in de
zaak maakt van rechtswege de zaak aanhangig voor de rechtbank die het ve_rste~
vonnis heeft gewezen; de omstand1ghmd
dat in de verzetsakte, samen met het
betekenen van het verzet, dagvaarding
werd gegeven om te verschijnen voor een
andere rechtbank dan deze die het verstekvonnis heeft uitgesproken, doet hieraan
geen afbreuk. (Artt. 151 en 187 Sv.)
7 januari 1997
27
2. - Strafzaken - Voorwerp.
Het verzet van de veroordeelde heeft
enkel tot doel dat hij van de tegen hem
uitgesproken veroordelingen geheel of ten
dele wordt outlast; dat verzet kan niet tot
gevolg hebben dat zijn toestand, zoals die
voortvloeit uit het verstekvonnis, te zijnen
nadele wordt gewijzigd. (Artt. 151 en 187
Sv.)
7 januari 1997
27
3. - Strafzaken - Vervolging voor de
politierechtbank- Niet in a~tike.l.152, § 2,
eerste lid, Sv. omschreven m~sdnjf- Vonnis in hager beroep en bij verstek gewezen
- Verzet van de beklaagde - Vertegenwoordiging door een advocaat - Verzet
ongedaan - Wettigheid.
Wanneer, buiten de gevallen bepaald bij
art. 152, § 2, eerste lid, Sv., de beklaagde,
eiser op verzet tegen een in hoger beroep
bij verstek gewezen vonnis, niet persoonlijk op de terechtzitting verschijnt maar
zich door een advocaat doet vertegenwoordigen, is naar recht niet verantwoord het
vonnis dat het verzet ongedaan verklaart.
(Artt. 152, § 1, 176 en 188 Sv.)
28 januari 1997
118
4. - Strafzaken- Verstekvonnis- Geen
hager beroep van het O.M. - Verzet van de
beklaagde- Verzetvonnis- Hoger beroep
O.M. en van de beklaagde - Strafverzwaring - Wettigheid.
Wanneer het O.M. tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft ingesteld,
mag de appelrechter, die uitspraak doet
op het hoger beroep van het O.M. en van
de beklaagde tegen het vonnis gewezen op
verzet van de beklaagde, de door het verstekvonnis uitgesproken strafniet verzwaren.
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.)
3 juni 1997
611
5. - Strafzaken - Buitengewone termijn van verzet - Begrip.

-223Wanneer een beklaagde bij verstek is
veroordeeld en de betekening van de veroordelende beslissing niet aan de persoon
is gedaan, kan hij in verzet komen ten
laatste de vijftiende dag die volgt op de
dag waarop hij van de betekening kennis
heeft gekregen, zonder dat hij noodzakelijk kennis moet hebben genomen van de
inhoud van de akte van betekening of van
de betekende beslissing. (Artt. 151, 187
Sv.)
8 juli 1997
740
6. - Strafzaken- Regelmatige betekening aan het O.M. -Incident omtrent de
dagstelling - Gevolgen.
Door de regelmatige betekening van het
verzet aan het openbaar ministerie is het
verzet aanhangig bij de correctionele rechtbank, die gehouden is over de ontvankelijkheid en in voorkomend geval over de
gegrondheid ervan te beslissen; het incident omtrent de dagstelling van de zaak
op een dag waarop, volgens het bijzonder
reglement van de rechtbank, een andere
kamer van de correctionele rechtbank dan
deze die bij verstek uitspraak deed, zitting houdt, heeft geen betrekking op de
bevoegdheid.
29 juli 1997
755
7. - Strafzaken- Procedure voor de
feitenrechter - Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie Terechtzitting - Beklaagde niet gedagvaard om te verschijnen - Niet verschenen beklaagde - Hof van beroep dat de
beklaagde bij verstek veroordeelt - Ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde
- Kosten veroorzaakt door het verzet Gevolgen.
Wanneer, buiten het geval van art. 205
Sv., het hof van beroep, op het hager
beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis waarbij
de correctionele rechtbank de beklaagde
veroordeelt, de beklaagde, die niet regelmatig was gedagvaard om te verschijnen
in hager beroep, bij verstek heeft veroordeeld, beslist het niet wettig, op het ontvankelijk verklaard verzet van de beklaagde,
dat het verstek aan de beklaagde te wijten
is en dat de door het verzet veroorzaakte
kosten te zijnen laste blijven. (Art. 187
Sv.)
1 oktober 1997
887
8. - Strafzaken- OntvankelijkheidGevolg - Hoger beroep tegen het verstekvonnis - Burgerlijke partij.
Het ontvankelijk verklaren van een door
de beklaagde binnen de gewone termijn
aangetekend verzet tegen een verstek-

vonnis doet niet aileen dit vonnis maar
evenzeer het op het hager beroep van de
burgerlijke partij tegen dit vonnis gewezen vonnis vervallen. (Artt. 151 en 187
Sv.)
21 oktober 1997
1013

VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Allerlei
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
Allerlei
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Uitspraak- Ontstentenis van dagtekening - Gevolg.

Nietig is de beslissing van een rechtscollege die de datum niet vermeldt waarop
ze is uitgesproken. (Art. 780, 5°, Ger.W.)
42
8 januari 1997
2. - Algemeen - Openbaarheid van
de terechtzitting - Vaststelling.

Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting vaststelt dat die terechtzitting openbaar is, heeft die vermelding, in de regel,
betrekking op de gehele terechtzitting,
zelfs als zij gedeeltelijk heeft plaatsgevonden in een ander lokaal dan in de zittingzaal. (Art. 190 Sv.)
26 maart 1997
405
3. - Algemeen - Openbaarheid van
de terechtzittingen - Geen vaststelling Nietige beslissing.
Nietig is het door de vrederechter in
laatste aanleg gewezen vonnis, wanneer
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat op de terechtzitting waarop de zaak werd behandeld en
daarna in beraad genomen, de debatten
openbaar zijn geweest of dat het geadieerde
gerecht, conform art. 148, eerste lid, G.W.,
bevolen heeft de zaak met gesloten deuren
te behandelen.
15 mei 1997
550

-224

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

4. - Burgerlijke zaken - Algemeen Behandeling en berechting van de vordering - Verzoek om een nieuwe conclusietermijn- Beschikkingen- Rechtsmiddel.
Uit de wettelijke bepaling dat tegen
beschikkingen van de rechter op verzoeken om een nieuwe conclusietermijn geen
rechtsmiddel openstaat volgt dat geen cassatieberoep openstaat, noch tegen de beschikking die de aanvraag afWijst noch tegen
de beschikking die de aanvraag inwilligt.
(Art. 748, § 2, eerste, vierde en vijfde lid
Ger.W.)
24 januari 1997
103
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen Openbaar ministerie - Verplichte mededeling- Ad vies - Vermelding- Verzuim
- Nietigheid- Bewijs - Gevolg.
Het arrest dat geen vermelding bevat
van het advies van het openbaar ministerie in een zaak die hem moet worden
medegedeeld, is niet nietig wanneer uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, zoals het zittingsblad en het procesverbaal van de zitting, blijkt dat het advies
is gegeven. (Artt. 721, eerste lid, 3°, 764,
eerste lid, 780, eerste lid, 4°, 783 en 1100
Ger.W.)
3 februari 1997
152
6. - Burgerlijke zaken - Algemeen Gemeenschap en gewest - Vordering in
rechte- Vordering tegen de Staat- Opvolging van de Staat door het Gewest Opvolging van rechtswege - Veroordeling
van de Staat - Gevolg voor het gewest.
Hoewel de opvolging van de Staat door
de gewesten van rechtswege plaatsheeft,
kan een gerechtelijke beslissing geen verplichtingen opleggen aan een gewest in
een zaak waar het geen partij in het
geding is; zij kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken
niet ten laste leggen van een gewest. (Art.
6, § 1, I, Bijzondere Wet 8 aug. 1980; art.
1 wet 5 maart 1984.)
592
29 mei 1997
7. - Burgerlijke zaken- AlgemeenMaatregelen van inwendige aard- Begrip.
De beslissing waarbij de rechter geen enkel
geschil van feitelijke ofjuridische aard beslecht
of niet reeds een beslissing daarover wijst,
zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel
kan berokkenen aan een van de partijen, is
een beslissing of maatregel van inwendige
aard. (Art. 1046 Ger.W.)
2juni 1997
604

8. - Burgerlijke zaken - Algemeen Gewezen beslissing - Bewoordingen Uitleggende beslissing - Onverenigbare
uitlegging - Bewijskracht van de akten.
Wanneer de rechter op een vraag om
uitlegging van een door hem gewezen beslissing die hij als duister of dubbelzinnig
erkent, aan die beslissing een met de
bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft, miskent hij de bewijskracht
van de uitgelegde beslissing. (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
27 oktober 1997
1039
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen Conclusies - Gebrek aan inventaris van
de stukken - Gevolgen.
Artikel 743, tweede lid, Ger.W., waarbij
wordt bepaald dat de inventaris van de
stukken bij de conclusies wordt gevoegd,
voorziet niet in enige sanctie. (Art. 743,
tweede lid, Ger.W.)
1050
30 oktober 1997
10. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Redenen- Begrip- Dictum- Begrip.
Ook al kunnen de in een cassatiemiddel
bekritiseerde redenen van een arrest van
de feitenrechter, ongeacht de plaats waar
ze in de tekst van het arrest staan en
ongeacht de vorm waarin ze worden uitgedrukt, beschouwd worden als dicta, in
zoverre zij de beslissing van de appelrechter over een betwist punt bevatten,
toch kunnen zij ook, naar gelang van de
context van het arrest, ten grondslag liggen aan de beslissing van die rechter om
het hem voorgelegde vonnis al dan niet te
bevestigen. [Art. 149 Gw. (1994).]
10 november 1997
1110

11. - Burgerlijke zaken - Algemeen
- Vordering tot uitlegging - Vordering
tot verbetering - Reden - Gebreh aan
wettelijhe grondslag - Gevolg.
Het verbod om hetgeen werkelijk is
beslist, te wijzigen, aan te vullen of er
vaststellingen aan toe te voegen, en het
verbod om bevestigde rechten uit te breiden, te beperken ofte wijzigen, gelden ook
indien hetgeen werkelijk is beslist of indien
die bevestigde rechten onwettig zouden
zijn. (Artt. 793 en 794 Ger.W.)
17 november 1997
1151
12. - Burgerlijhe zahen - Algemeen
- Vordering in rechte- Oorzaah- Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond op het bestaan van een contract
- Precontractuele {out - Gevolg.

-225Wanneer de partijen hun vorderingen
gronden op het bestaan van een rechtsgeldig gesloten contract, wijzigt de rechter de
oorzaak van die vorderingen wanneer hij
precontractuele fouten, als bedoeld in art.
1382 B.W., tegen de partijen in aanmerking neemt. (Artt. 807 en 1138, 3°, Ger.W.;
art. 1382 B.W.)
5 december 1997
1287
ALLERLEI

13. - Burgerlijke zaken - Allerlei Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging - Lastgever - Curator.
De voorlopige tenuitvoerlegging van een
op vordering van een der schuldeisers
uitgesproken faillissementsvonnis geschiedt
niet in opdracht van die schuldeiser maar
van de curator die voor alle schuldeisers
in de boedel optreedt. (Art. 1398, tweede
lid, Ger.W.; artt. 465, 466 en 470 Faillissementswet.)
2 oktober 1997
898

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

14. - Strafzaken- Algemeen- Raadkamer - Beschikking tot verwijzing Niet-vermelding van de naam van de rechter - Gelding.
De niet-vermelding van de naam van de
rechter op een beschikking tot verwijzing
doet niets af aan de bevestiging, door de
wettelijk vereiste handtekeningen, dat ze
is verleend in raadkamer door de rechter
waarvan de functie is vermeld, bijgestaan
door de griffier; deze beschikking is aldus
"door een lid van de rechterlijke macht"
gewezen.
153
4 februari 1997
15. - Strafzaken-Algemeen-Raadkamer - Beschikking tot verwijzing Niet-vermelding van de naam van de rechter - Gevolg.
Door de niet-vermelding van de naam
van de rechter op een beschikking tot
verwijzing van de raadkamer zou deze wel
vernietigbaar maar niet onbestaande zijn.
4 februari 1997
153
16. - Strafzaken- Algemeen- Interpretatie - Begrippen -Andere rechtstak.
De strafrechter vermag- ook op civielrechtelijk gebied - te oordelen aan de
hand van begrippen die aan andere rechtstakken zijn ontleend zonder gehouden te
zijn aan deze begrippen de specifieke betekenis toe te kennen die zij in die andere
rechtstakken hebben en zonder deze begrip-

pen te hanteren zoals ze in die andere
rechtstakken worden geregeld. (Art. 16
VT.Sv.)
25 februari 1997
274
17. - Strafzaken-Algemeen-Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie Vordering - Conclusie - Overname Procede - Gevolg - Recht van verdediging.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, ovememen van een digitaal hestand
of door welk ander grafisch procede ook,
levert geen miskenning van het recht van
verdediging op.
578
27 mei 1997
18. - Strafzaken-Algemeen-Onderzoeksgerechten - Openbaar ministerie Vordering - Conclusie - Overname Procede - Gevolg - Beraad.
De enige omstandigheid dat het onderzoeksgerecht de vordering of de conclusie
van het openbaar ministerie tot de zijne
maakt, het weze door overschrijven, fotokopieren, ovememen van een digitaal hestand
of door welk ander grafisch procede ook,
wettigt niet het op redelijke grond gestoelde
vermoeden dat het openbaar ministerie
aan het beraad van de rechter heeft deelgenomen.
578
27 mei 1997
19.- Strafzaken-Algemeen-Procesverbaal van de terechtzitting- Beklaagde
-Beroep-Adres- Vermelding- Vormvereiste - Gevolg.
Het vermelden van het adres en het
beroep van de beklaagde in de procesverbalen van de terechtzitting is geen
substantieel vormvereiste.
662
18 juni 1997
20. - Strafzaken - Algemeen - Inberaadname - Vonnis - Termijn - Nietigheid.
De termijn waarbinnen de strafrechter,
na het in beraad nemen van de zaak, het
vonnis moet uitspreken, is niet op straffe
van nietigheid gesteld. (Art. 209 Sv.)
30 september 1997
869
21. - Strafzaken- Algemeen- Gezag
van gewijsde - Onwang.
Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde
is beperkt, met inachtneming van het
recht van verdediging van de betrokkenen
in een later burgerlijk geding, tot hetgeen
zeker en noodzakelijk door de strafrechter
is beslist met betrekking tot hetgeen aan
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de beklaagde ten laste wordt gelegd, rekening houdend met de redenen die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in
strafzaken uitmaken.
30 oktober 1997
1046
22. - Strafzaken- Algemeen- Samenstelling van het rechtscollege - Rechter
wettig verhinderd de uitspraak bij te wonen
- Beslissing waarover hij mede heeft beraadslaagd - Verhindering van het volledige rechtscollege.
Wanneer de kamervoorzitter en de twee
raadsheren die de enige zitting hebben
bijgewoond waarop de zaak is behandeld,
over de beslissing beraadslaagd hebben
overeenkomstig art. 778 Ger.W., maarwettig verhinderd zijn de uitspraak bij te
wonen, en zij op het ogenblik van de
uitspraak vervangel). worden door de kamervoorzitter en raadsheren daartoe aangewezen door de eerste voorzitter van het
hof van beroep, is het arrest gewezen door
de kamervoorzitter en raadsheren die alle
zittingen hebben bijgewoond van de zaak
waarover zij mede hebben beraadslaagd.
(Art. 779, tweede lid, Ger.W.)
16 december 1997
1377
STRAFVORDERING

23. - Strafzaken - Strafvordering Appelrechter - Rechtspleging in hager
beroep -Horen van het O.M.
Wanneer de appelrechter kennis neemt
van de strafvordering, vormt het horen
van het openbaar ministerie een substantiele vormvereiste. (Artt. 210 en 234 Sv.)
23 april 1997
486
24. - Strafzaken - Strafvordering Appelrechter - Rechtspleging in hager
beroep - Horen van het O.M. - Bewijs.
Het bewijs van de inachtneming van de
wettelijke bepalingen betreffende de vormen van het onderzoek in strafzaken voor
de rechter in hoger beroep, inzonderheid
het horen van het openbaar ministerie,
kan zowel blijken uit de vermeldingen van
de processen-verbaal van de terechtzittingen als uit de vaststellingen van het arrest.
(Artt. 190 en 211 Sv.)
23 april 1997
486
25. - Strafzaken - Strafvordering Beroepen vonnis nietig- Militair gerechtshof- Arrest dat die nietigheid overneemt
- Gevolg.
Het arrest van het Militair Gerechtshof
dat de nietigheid van het beroepen vonnis
overneemt, is nietig.
527
7 mei 1997

26. - Strafzaken - Strafvordering Verzet - Ontvankelijkheid - Gevolg Hoger beroep tegen het verstekvonnis -Burgerlijke partij.
Het ontvankelijk verklaren van een door
de beklaagde binnen de gewone termijn
aangetekend verzet tegen een verstekvonnis doet niet alleen dit vonnis maar
evenzeer het op het hoger beroep van de
burgerlijke partij tegen dit vonnis gewezen vonnis vervallen. (Artt. 151 en 187
Sv.)
21 oktober 1997
1013
27. - Strafzaken- StrafvorderingOverschrijden van de redelijke termijn Onredelijke vertraging - Gevolg.
Wanneer de feitenrechter vaststelt dat
de verdachte niet is berecht zonder onredelijke vertraging, zoals vereist door art.
14.3, aanhef en c, I.V.B.P.R., of dat de in
art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde redelijke termijn is overschreden, mag hij de strafvordering op deze grond niet onontvankelijk
ofvervallen verklaren; wanneer hij regelmatig vaststelt dat de schending van de
verdragsbepalingen zo buitensporig is dat
ook de minimumstraf zelfs met uitstel
geen passend herstel zou vormen, kan hij
volstaan met een schuldigverklaring. (Artt.
6.1 E.V.R.M., 14.3, aanhef en onder c,
I.V.B.P.R.)
9 december 1997
1333
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

28. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke belangen- Strafgerechten - Verplichting.
De politierechtbank moet ambtshalve
de burgerlijke belangen aanhouden, zelfs
bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling,
wanneer de zaak wat die belangen betreft
niet in staat van wijzen is; dezelfde wettelijke verplichting geldt voor de correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak
doet. (Art. 4, tweede lid, V.T.Sv.)
23 april 1997
481
29. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering - Eindvonnis - Rechtsmacht.
De rechter vermag geen uitspraak te
doen over een geschil dat bij hem niet
aanhangig is omdat hij reeds vroeger in
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen
over hetzelfde geschilpunt uitspraak heeft
gedaan, en aldus zijn rechtsmacht te dien
aanzien geheel heeft uitgeoefend. (Art. 19,
eerste lid, Ger.W.)
18 november 1997
1157
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30. - Strafzaken - Allerlei - Procesverbaal van de terechtzitting - Door de
wet voorgeschreven aantekeningen- Handtekeningen- Voorzitter - Griffier.
Het proces-verbaal waarin de gri:ffier de
bij de artt. 155 en 189 Sv. voorgeschreven
aantekeningen houdt, moet zowel door de
voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven
om aan het proces-verbaal dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen,
is substantieel. (Art. 10 wet 1 mei 1849.)
73
15 januari 1997
31. - Strafzaken - Allerlei - Datum
van uitspraak- Proces-verbaal terechtzitting van verdaging voor uitspraak- Procesverbaal terechtzitting van uitspraak Voor eensluidend verklaard afschrift der
uitspraak - Verschrijving.
Wanneer een voor eensluidend verklaard afschrift van een vonnis een dubbele datumvermelding draagt, maar de
datum van uitspraak van het vonnis blijkt
uit de niet van valsheid betichte processenverbaal van de terechtzitting waarop de
uitspraak van het vonnis verdaagd werd
en uit dit van de terechtzitting waarop het
vonnis werd uitgesproken, volgt uit deze
stukken dat de datummelding op het voor
eensluidend verklaard afschrift van het
vonnis die niet overeenstemt met deze
datum een verschrijving is en dater slechts
rekening kan gehouden worden met de
datum welke in voormelde processenverbaal werd aangegeven.
18 februari 1997
243
32. - Strafzaken - Allerlei - Commissie tot bescherming van de maatschappij- Door de commissieleden niet ondertekende beslissing - Nietige beslissing Vereiste.
Nietig is de beslissing van een commissie tot bescherming van de maatschappij,
wanneer zij enkel door de secretaris van
de commissie is ondertekend maar niet
door de commissieleden, door wie zij is
gewezen, en niet is vastgesteld dat de
leden in de onmogelijkheid verkeerden
zulks te doen. (Artt. 12, 16 en 31 Wet
Bescherming Maatschappij, en artt. 782
en 786 Ger.W.)
7 mei 1997
530
33. - Strafzaken - Allerlei - Procesverbaal van de terechtzitting - Door de
wet voorgeschreven aantekeningen- Handtekening - Voorzitter - Griffier.
Het proces-verbaal waarin de gri:ffier de
bij de artt. 155 en 189 Sv. voorgeschreven

aantekeningen houdt, moet zowel door de
voorzitter als door de griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven
om aan het proces-verbaal dat die aantekeningen bevat, authenticiteit te verlenen, is substantieel. (Art. 10 wet 1 mei
1849.)
830
17 september 1997
34. - Strafzaken - Allerlei - Ongeoorloofde prijs - Veroordeling - Hoger
beroep - Beslissing - Bekendmaking.
De rechter in hager beroep die het beroepen vonnis bevestigt, mits de wijziging
dat dit vonnis, zoals aangepast bij zijn
beslissing, bij uittreksel dient bekendgemaakt te worden, beveelt hierdoor zelf de
bekendmaking van zijn beslissing. (lmpliciet.) (Art. 9, § 6, wet 22 januari 1945.)
25 november 1997
1212

BELASTINGZAKEN
35. - Belastingzaken- Openbaar ministerie - Mededeelbare zaken - Draagwijdte.
Krachtens art. 764 Ger.W. krijgt het
openbaar ministerie mededeling van alle
zaken die niet uitdrukkelijk in dit artikel
worden vermeld en houdt daarin zitting
wanneer het zulks dienstig acht : de rechtbank of het hof kan de mededeling ook
ambtshalve bevelen. (Art. 764, laatste lid,
Ger.W.)
16 oktober 1997
984

TUCHTZAKEN
36. - Tuchtzaken - Raad van beroep
- Nietigheid van de beroepen beslissing
- Bevestiging- Beslissing in hager beroep
gegrond op eigen redenen - Gevolg.
Zelfs wanneer de beroepen tuchtrechtelijke beslissing nietig zou zijn doordat zij
werd gewezen door een rechtscollege dat
wegens zijn samenstelling niet voldeed
aan het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter, is
daarom niet nietig de beslissing van het
rechtscollege in hoger beroep dat verklaart de beroepen beslissing te bevestigen maar daarbij uitsluitend op eigen
gronden steunt.
23 mei 1997
566

VOORLOPIGE HECHTENIS
ALGEMEEN
BEVEL TOT MEDEBRENGING
BEVEL TOT AANHOUDING
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BEVEL TOT AANHOUDING

HAND HAVING
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
INZAGE VAN HET DOSSIER
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
HOGER BEROEP
CASSATIEBEROEP
VERLENGING VAN DE TERMIJNEN
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Taalgebruik in gerechtszaken- Verdachte- Vreemdeling- Kennis van de taal van het onderzoek Verhoor - Onderzoeksrechter - Verplichtingen.
Artikel 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken
noch de bepalingen van de Wet Voorlopige
Hechtenis leggen aan de onderzoeksrechter op, die vaststelt dat de verdachte de
taal van het onderzoek kent, uitdrukkelijk aan de verdachte, al is deze een vreemdeling, de vraag te stellen of hij in een
andere taal wenst te worden gehoord.
(Art. 31, § 1, Taalwet Gerechtszaken; art.
16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
22 juli 1997
752

BEVEL TOT MEDEBRENGING
2. - Bevel tot medebrenging - Met
redenen omklede beschikking van de rechter - Begrip.
Ret bevel tot medebrenging, waarin het
misdrijf wordt vermeld waarvoor het is
uitgevaardigd, en dat binnen de vierentwintig uur na de vrijheidsbeneming is
betekend, is een met redenen omklede
beschikking van de rechter in de zin van
art. 12, derde lid, Gw. (Art. 12, derde lid,
Gw. [1994]; art. 3 Wet Voorlopige Hechtenis.)
1390
17 december 1997
3. - Bevel tot medebrenging - Verdachte ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter - Begrip.
De onderzoeksrechter kan een bevel tot
medebrenging alleen uitvaardigen, indien
de verdachte nog niet te zijner beschikking is gesteld. (Art. 3 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
1390
17 december 1997

4. - Bevel tot aanhouding - Motivering - Ernstige aanwijzingen van schuld
- Bewijskracht van de akte.
De bewijskracht van een bevel tot aanhouding, waarin vermeld wordt dat de
verdachte de hem ten laste gelegde feiten
"heeft gepleegd", wordt niet miskend door
het onderzoeksgerecht dat, na te hebben
geoordeeld dat ''het gebruik van de tegenwoordige tijd in plaats van de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit "een verschrijving"
en na de draagwijdte van de bewoordingen ''heeft begaan" te hebben beoordeeld
door ze in de algemene context van de
zaak terug te plaatsen, op grond van de·
door het onderzoeksgerecht op onaantastbare wijze beoordeelde extrinsieke gegevens, impliciet doch zeker beslist dat de
door de onderzoeksmagistraat gebruikte
bewoordingen foutief zijn en dat daaronder moet worden verstaan dat het bestaan
van ernstige aanwijzingen van schuld vastgesteld is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.;
artt. 16, § 5, en 21, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
26 maart 1997
406
5. - Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Gevolg.
Door de ontlasting van verder onderzoek, door een beschikking van de raadkamer, van de onderzoeksrechter die een
bevel tot aanhouding verleende, vervalt
dit bevel en wordt de rechtspleging betreffende de handhaving van de door dit bevel
bevolen voorlopige hechtenis van de verdachte zonder voorwerp.
29 april 1997
500
6. - Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Bevel tot
aanhouding verleend door een onderzoeksrechter van een ander arrondissement Aard.
Het bevel tot aanhouding uitgevaardigd
door de onderzoeksrechter, nadat een onderzoeksrechter van een ander arrondissement ontlast werd, is een autonome titel
van aanhouding die niet gelijk te stellen is
met het bevel tot aanhouding dat uitgevaardigd wordt tegen een in vrijheid gelaten of gestelde verdachte. (Art. 28, § 1,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
29 april 1997
500
7. - Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor van de verdachte - Vaststelling.
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De nietigheid van het aanhoudingsbevel en
van de verdere rechtspleging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit het feit dat het
proces-verbaal van verhoor door de onderzoeksrechter niet vermeldt dat de in art. 16, §
2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde
vormvereisten zijn nageleefd, wanneer het
onderzoeksgerecht vaststelt dat die vormvereisten nageleefd zijn. (Art. 16, § 2, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
30 april 1997
505
8. - Bevel tot aanhouding - Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast- Onderzoeksrechter van een ander arrondissement Bevel tot medebrenging - Bevel tot aanhouding - Handhaving van de hechtenis
- Voorwaarden.
Wanneer een bevel tot aanhouding vervalt door de beschikking van de raadkamer, waarbij de onderzoeksrechter die dat
bevel verleend heeft, outlast wordt van
verder onderzoek, moet het bevel tot medebrenging dat door de onderzoeksrechter
van een ander arrondissement is uitgevaardigd, na de beschikking van de raadkamer onmiddellijk betekend en uitgevoerd
worden; dat bevel tot medebrenging dekt
een periode van vrijheidsbeneming van
hoogstens vierentwintig uur, te rekenen
van de vrijheidsbeneming ter uitvoering
van het bevel tot medebrenging; het bevel
tot aanhouding dat tijdens die periode van
vierentwintig uur tegen de verdachte wordt
uitgevaardigd en aan hem betekend, is
een autonome titel van voorlopige hechtenis die geldt gedurende een termijn van
ten hoogste vijf dagen, te rekenen van de
tenuitvoerlegging ervan; het staat aan de
raadkamer van dat andere arrondissement om v66r het verstrijken van die
termijn van vijf dagen te beslissen of er
grand bestaat tot handhaving van de voorlopige hechtenis. (Artt. 7, 12 en 21, § 1,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
762
25 augustus 1997
9. - Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten verdachte - Nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding
wettigen - Begrip.
Onder "nieuwe of ernstige omstandigheden" die de aanhouding van een in vrijheid gelaten verdachte wettigen, client te
worden begrepen, hetzij omstandigheden
die pas aan het licht zijn gekomen na de
invrijheidstelling van de verdachte, hetzij
omstandigheden die pas na de invrijheidstelling van de verdachte zijn ontstaan.
(Art. 28, § 1, Voorlopige Hechteniswet.)
9 oktober 1997
945

10. -Bevel totaanhouding- Vrijheidsbeneming - Verloop - Gevolg.
Naar recht verantwoord is de beslissing
van het onderzoeksgerecht die met haar
motivering vaststelt dat de geldigheid van
het bevel tot aanhouding door het concrete verloop van de feitelijke vrijheidsbeneming niet wordt aangetast. (Artt. 21,
§§ 1 en 4, en 30, §§ 1 en 4, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
1431
23 december 1997

11. - Bevel tot aanhouding- Vrijheidsbeneming- Datum- Vermelding- Ontstentenis - Gevolg.
Het bevel tot aanhouding, waarop de
datum van de vrijheidsbeneming niet is
vermeld, is regelmatig verleend als voor
de verdachte geen onmogelijkheid bestaat
om na te gaan of het hem binnen de
wettelijke termijn betekend werd. (Art.
18, § 1, eerste en vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
1431
23 december 1997
12. - Bevel tot aanhouding- Vrijheidsbeneming - Uur - Onjuiste vermelding
- Gevolg.
Het bevel tot aanhouding, dat een ander
uur van vrijheidsbeneming vermeldt dan
het desbetreffend proces-verbaal, is regelmatig verleend als, zowel ten opzichte van
het ene als van het andere uur, de wettelijke termijn van 24 uren werd geerbiedigd.
(Art. 18, § 1, eerste en vierde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
1431
23 december 1997

HANDHAVING
13. - Handhaving - Motivering.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de
beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis; zij moeten
evenwel antwoorden op de conclusies van
de partijen. (Art. 23, 4°, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
67
14 januari 1997
14. - Handhaving
Cassatieberoep
- Controle -Dossier- Inhoud.
Wanneer het Hof oordeelt over een cassatieberoep inzake handhaving van de voorlopige hechtenis moet en mag het slechts de
wettigheid van het bestreden arrest onderzoeken; hieruit volgt dat het dossier dat
aan het Hof moet worden overgemaakt,
slechts de stukken moet bevatten die deze
controle moeten mogelijk maken en niet
het gehele dossier van het gerechtelijk
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onderzoek. (Art. 31, §§ 2 en 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
67
14 januari 1997

15.- Handhaving-Beslissing-Plaats
en datum van de feiten - Vermelding Ontstentenis - Gevolg.
De beslissing van het onderzoeksgerecht over de handhaving van de voorlopige hechtenis moet plaats en datum
van de feiten die het aanhoudingsmandaat rechtvaardigen, niet vermelden
om wettig te zijn.
14 januari 1997
67
16. - Handhaving-RechtsplegingDossier - Stukken in een andere taal Verband.
Het recht van de verdachte, te vorderen
dat bij zijn dossier een vertaling, in de
taal die hij verstaat, wordt gevoegd van de
verklaringen van getuigen of klagers in
een andere landstaal, heeft geen verband
met de beslissing van een onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis. (Art.
22 Taalwet Gerechtszaken.)
14 januari 1997
67

17.- Handhaving-Oproeping-Faxpost- Engelstalige vermelding- Gevolg.
Het middel dat niet uitlegt waarom de
omstandigheid dat de verzendingsbewijzen van de faxpost- "transmissionreport" - in de Engelse taal zijn gesteld,
de nietigheid tot gevolg heeft van het per
faxpost gegeven bericht, waarvan niet betwist
wordt dat het in de Nederlandse taal is
gesteld, kan niet aangenomen worden.
(Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
14 januari 1997
67
18. - Handhaving - Voorrecht van
rechtsmacht- Kamer van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest van verwerping Termijn binnen dewelke de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak moet
doen.
Als het cassatieberoep wordt verworpen, dat de verdachte heeft ingesteld tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, optredend als raadkamer
in de zin van art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis, zijn voorlopige hechtenis handhaaft, dient de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de uitspraak
van het arrest van het Hof van Cassatie.
(Art. 31, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
204
11 februari 1997

19. - Handhaving - Voorrecht van
rechtsmacht - Kamer van inbeschuldigingstelling optredend als raadkamer Cassatieberoep - Arrest van verwerping
- Termijn binnen dewelke de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen
- Niet-inachtneming - Gevolg.
Wanneer het Hofvan Cassatie vaststelt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling,
optredend als raadkamer in de zin van
art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis, de voorlopige hechtenis van de verdachte handhaaft bij een arrest gewezen buiten de
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf
de uitspraak van het arrest van het Hof
van Cassatie dat een vroeger cassatieberoep van de verdachte tegen de handhavingvan zijn hechtenis verwerpt, vernietigt
het dat arrest zonder verwijzing. (Art. 31,
§ 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 februari 1997
204
20. - Handhaving - Cassatieberoep
- Regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen - Toezicht van het Hof
Binnen de grenzen van de rechtspleging
inzake voorlopige hechtenis is het Hofvan
Cassatie in de regel niet gehouden de
regelmatigheid van de onderzoeksverrichtingen te beoordelen. (Art. 31, §§ 2
en 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 februari 1997
206

21. - Handhaving - Motivering.
De voorwaarden voor de handhaving
van de voorlopige hechtenis, die zijn opgesomd in art. 16, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dienen niet tezamen
vervuld te zijn; zij worden door het onderzoeksgerecht in feite beoordeeld. (Artt. 16,
§ 1, derde lid, en 22, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
208
12 februari 1997
22. - Handhaving- Ernstige aanwijzingen van schuld- Toezicht van het Hof
- Grenzen.
In verband met de ernstige aanwijzingen 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 nate gaan ofze 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
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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.)
19 februari 1997
247
23. - Handhaving- Bevel tot aanhouding - Motivering - Vermoeden van onschuld - Eerbiediging.
Het in de artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2
I.V.B.P.R. vastgelegde vermoeden van onschuld wordt miskend door het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling waaraan het bevel tot eerste verschijning, dat
volgt op het bevel tot aanhouding, voorgelegd wordt en dat, met verwijzing naar de
reden van het bevel tot aanhouding, uitspraak doet over de schuld van de beklaagde.
(Artt. 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R.)
19 maart 1997
385
24. - Handhaving - Motivering.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de
beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis.
19 maart 1997
386
25. - Handhaving - Eerste handhaving- Onderzoeksgerecht- OpdrachtToetsing - Regelmatigheid van het bevel
tot aanhouding - Motivering van dat
bevel - Bewijskracht van de akte.
De bewijskracht van een bevel tot aanhouding, waarin vermeld wordt dat de
verdachte de hem ten laste gelegde feiten
"heeft gepleegd", wordt niet miskend door
het onderzoeksgerecht dat, na te hebben
geoordeeld dat "het gebruik van de tegenwoordige tijd in plaats van de voorwaardelijke wijs" voortvloeit uit "een verschrijving"
en na de draagwijdte van de bewoordingen "heeft begaan" te hebben beoordeeld
door ze in de algemene context van de
zaak terug te plaatsen, op grond van de
door het onderzoeksgerecht op onaantastbare wijze beoordeelde extrinsieke gegevens, impliciet doch zeker beslist dat de
door de onderzoeksmagistraat gebruikte
bewoordingen foutief zijn en dat daaronder moet worden verstaan dat het bestaan
van ernstige aanwijzingen van schuld vastgesteld is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.;
artt. 16, § 5, en 21, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
406
26 maart 1997
26. - Handhaving - Eerste handhaving- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Opdracht - Toetsing - Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding- Cassatiemiddel - Middel dat niets uitstaande
heeft met het bevel tot aanhouding.

Niet ontvankelijk is het middel tot staving van een cassatieberoep tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, binnen vijf dagen na het
uitvaardigen van het bevel tot aanhouding, uitspraak doet over de handhaving
van de voorlopige hechtenis, waarin kritiek wordt uitgeoefend op de overwegingen van het arrest betreffende een handeling
van de onderzoeksrechter, die niets uitstaande heeft met de uitvaardiging van
dat bevel. (Artt. 16, § 5, en 21, § 4, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
406
26 maart 1997
27. - Handhaving- Ernstige aanwijzingen van schuld - Anonieme getuige.
Wettig is de beslissing waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis bevolen wordt op grand van materii:He gegevens
die de onthullingen van een anonieme
getuige bevestigen, zodat die onthullingen
niet de enige aanwijzing vormen die in
aanmerking is genomen. (Artt. 16 en 21
Wet Voorlopige Hechtenis.)
414
1 april 1997
28. - Handhaving- Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast - Gevolg.
Door de ontlasting van verder onderzoek, door een beschikking van de raadkamer, van de onderzoeksrechter die een
bevel tot aanhouding verleende, vervalt
dit bevel en wordt de rechtspleging betreffende de handhaving van de door dit bevel
bevolen voorlopige hechtenis van de verdachte zonder voorwerp.
500
29 april 1997
29. - Handhaving - Wettigheid en
regelmatigheid van het bevel tot aanhouding - Controle door de onderzoeksgerechten - Tijdstip.
De raadkamer dient alleen binnen de
eerste vijf dagen na het verlenen van het
bevel tot aanhouding, en eventueel de
kamer van inbeschuldigingstelling bij de
beoordeling van het in deze fase ingestelde hager beroep, de wettigheid en de
regelmatigheid van dit bevel te onderzoeken. (Artt. 21, § 4, 22, eerste en vijfde lid,
en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
29 april 1997
500
30.- Handhaving-Motivering-Naar
recht verantwoord - Cassatiemiddel Zander weerslag op de beslissing - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, omdat het niet tot
cassatie kan leiden, is het middel gericht
tegen de beslissing tot handhaving van de
voorlopige hechtenis die door de door dit
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recht verantwoord is. (Art. 22, zesde lid,
en 30, § 4, Wet Voorlopige hechtenis 1990.)
27 mei 1997
578
31. - Handhaving- Emstige aanwijzingen van schuld- Toezicht van het Hof
- Grenzen.
I.v.m. met de ernstige aanwijzingen 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 ten aanzien van de verdachte ernstige aanwijzingen van schuld
bestonden. (Artt. 21 en 30 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
11 juni 1997
639
32. - Handhaving
Cassatieberoep
- Prejudiciele vraag als bedoeld in artikel
26 bijzondere wet Arbitragehof- Hof van
Cassatie- Verplichting om een prejudiciele
vraag te stellen - Perken.
De eigenheid en de doeleinden van de
rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis, inzonderheid de daarin dwingend
vastgelegde zeer korte termijnen om over
de handhaving van een voorlopige hechtenis te beslissen, staan aan het stellen van
een welkdanige prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof in de we g.
15 juli 1997
7 49
33. - Handhaving - Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Betekening - Termijn - Laattijdige betekening - Gevolgen.
Art. 31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis
voorziet niet in enige nietigheid of sanctie
wanneer het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat de voorlopige
hechtenis handhaaft, meer dan 24 uren
na de dagtekening van het arrest aan de
verdachte wordt betekend; de betekening
heeft geen ander doel dan de termijn van
het cassatieberoep te doen ingaan. (Art.
31, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
755
29 juli 1997
34. - Handhaving- Eerste beslissing
- Wettigheid van het bevel tot aanhouding- Onjuiste motivering- Vermoeden

van onschuld- Miskenning- Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten
nagaan, zijn bevoegd om de redenen ervan
te verbeteren, hetzij door een onjuiste
reden door een juiste te vervangen, hetzij
door de mogelijke fouten in dat bevel te
verbeteren, zelfs als de onderzoeksrechter
het vermoeden van onschuld miskend heeft,
nu die miskenning geen onherstelbaar
gebrek is. (Artt. 16, § 5, en 26 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 6.2 E.V.R.M.; art.
14.2 I.V.B.P.R.)
5 november 1997
1082
35. - Handhaving - Motivering.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de
beslissingen van de onderzoeksgerechten
inzake voorlopige hechtenis. (Art. 149 Gw.
1994.)
30 december 1997
1433
36. - Handhaving
Onderzoeksgerecht - Beslissing - Grondslag.
Het onderzoeksgerecht dat moet beslissen of er grond bestaat tot handhaving
van de voorlopige hechtenis moet, in de
regel, uitspraak doen op grond van het
volledige dossier. (Artt. 21, 22, 26, § 3, 27
en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1433
37. - Handhaving - Cassatiemiddel
- Onvolledig dossier - Proces-verbaal
niet bij het dossier gevoegd - Art. 5.4
E. V.R.M. - Recht van verdediging.
Een verdachte, wiens hechtenis door de
kamer van inbeschuldigingstelling is gehandhaafd, kan noch de schending van art. 5.4
E.V.R.M. noch de schending van zijn recht
van verdediging aanvoeren op grond dat
er in het dossier dat voor hem en zijn
raadsman ter inzage is gelegd, een procesverbaal zou ontbreken, nu uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de verdachte voor de kamer van
inbeschuldigingstelling de onpartijdigheid van het door de onderzoeksrechter
voor de raadkamer mondeling uitgebrachte verslag heeft betwist, en evenmin
dat hij verzocht heeft ofwel om die magistraat over het zogezegd ontbrekende procesverbaal te ondervragen, ofwel om de zaak
met het oog op de voeging en het onderzoek ervan te verdagen. (Art. 5.4 E.V.R.M.;
artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1433
38. - Handhaving- Ernstige aanwijzingen van schuld- Toezicht van het Hof
- Grenzen.

-
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I.v.m. de emstige aanwijzingen van schuld
beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig art. 30 Wet
Voorlopige Hechtenis, kennis neemt van
het hager 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 met name niet uit tot de wettigheid
van de daden van onderzoek op grand
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.)
30 december 1997
1435
4930300000
39. - Handhaving- Ernstige aanwijzingen van schuld- Toezicht van het Hof
- Grenzen.
I.v.m. de emstige aanwijzingen van schuld
beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling, die, overeenkomstig art. 30 Wet
Voorlopige Hechtenis, kennisneemt van
het hager 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 met name niet uit tot de wettigheid
van de daden van onderzoek op grand
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.)
30 december 1997
1436

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
40. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek van de gehechte beklaagde - Uitspraak over dat verzoek - Artikel 5.3
E. V.R.M. - Redelijke termijn - Beoordeling - Tijdstip van de beoordeling.
Om te oordelen of de in art. 5.3 E.V.R.M.
bepaalde redelijke termijn al dan niet
overschreden is, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis,
inzonderheid over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zich plaatsen ten
tijde van zijn beslissing. (Art. 5.3 E.V.R.M.;
art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis.)
4juni1997
617

41. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek van de gehechte beklaagde- Uitspraak over dat verzoek - Bevoegdheid
van het gerecht - Artikel 6.1 E. VR.M. Redelijke termijn - Beoordeling.
De rechter die uitspraak doet over een
voorlopige hechtenis, meer bepaald het
vonnisgerecht dat uitspraak doet over een
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling,
is niet bevoegd om te oordelen of de in art.
6.1 E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn
bij de berechting van de zaak al dan niet
in acht zal zijn genomen. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis.)
4juni 1997
617
42. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek van de gehechte beklaagde- Beslissing van verwerping - Straf van minder
dan 15 jaar opsluiting- Motivering.
Wanneer de feiten aanleiding kunnen
geven tot een strafvan minder dan 15 jaar
opsluiting, levert het bestaan van een
enkele van de in art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde omstandigheden, voldoende grond op tot de handhaving
van de hechtenis. (Art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
4juni1997
617
43. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoek van de gehechte beklaagde - Beslissingvan verwerping-Artikel6.2E.V.R.M.
- Vermoeden van onschuld- Motivering
- Wettigheid.
Het arrest dat, zonder het beginsel van
het vermoeden van onschuld te miskennen, vaststelt dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan en de omstandigheden vermeldt die de hechtenis verantwoorden, gelet op de in art. 16 Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde criteria, is regelmatig met redenen omkleed en verantwoordt zijn beslissing naar recht. (Art. 16
Wet Voorlopige Hechtenis.)
4juni 1997
617
44. - Voorlopige invrijheidstelling Verzoekschrift - Verwerping - Motivering.
Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel tot onmiddellijke aanhouding,
en die tegen die veroordeling hager beroep
instelt, kan om zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken; de beslissing waarbij
dat verzoek verworpen wordt, moet overeenkomstig art. 16, § 5, eerste en tweede
lid, Wet Voorlopige Hechtenis, met redenen omkleed zijn. (Artt. 16, § 5, eerste en
tweede lid, 27, § 2, en 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1433
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INVRIJHEIDSTELLING
ONDER VOORWAARDEN
45. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Vrijheid onder voorwaarden Verzoek tot opheffing van de voorwaarden
- Kamer van inbeschuldigingstelling Arrest - Afwijzing van de aanvraag Cassatieberoep - Termijn - Nietinachtneming - Gevolg.

Op het cassatieberoep tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat een op grond van art. 36, § 1, derde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot opheffing van de opgelegde voorwaarden afwijst, is de termijn bepaald
door artikel31, § 3, tweede lid, van dezelfde
wet toepasselijk; wanneer het Hof geen
uitspraak heeft gedaan binnen vijftien
dagen na het instellen van het cassatieberoep, vervallen de bevolen maatregelen
krachtens de wet en heeft het cassatieberoep geen bestaansreden meer. (Artt.
31, § 3, tweede lid, en 37 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
17juni 1997
661

46. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Hoofdvoorwaarden - Beroep Verdachte.
De voorwaardelijk in vrijheid gestelde
verdachte kan vragen dat de door de onderzoeksrechter opgelegde voorwaarden worden opgeheven of gewijzigd; dat beroep
moet worden ingesteld voor de raadkamer. (Art. 36, § 1, vierde en vijfde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
18juni 1997
663

INZAGE VAN HET DOSSIER
47. - Inzage van het dossier- Regeling van de rechtspleging - Inzage door
de verdachte- Inzage door de raadsman
van de verdachte- Wettelijke verplichting
- Omvang.
V66r het regelen van de rechtspleging
inzake een preventief gehechte verdachte,
moet het dossier gedurende twee dagen
ter beschikking van die verdachte en diens
raadsman worden gesteld; aan die wettelijke verplichting is niet voldaan, wanneer
de raadsman van de verdachte het strafdossier heeft kunnen raadplegen, maar de
verdachte zelf zijn recht op inzage niet
heeft kunnen uitoefenen. (Art. 22, derde
lid, en 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1437

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
48. - Regeling van rechtspleging Raadkamer - Beschikking - Verwijzing
naar de correctionele rechtbank - Afzonderlijke beschikking - Handhaving van
de hechtenis - Beroep - Ontvankelijkheid.
Niet vatbaar voor hoger beroep is de
afzonderlijke en met redenen omklede
beschikking van de raadkamer die, bij de
regeling van de rechtspleging door verwijzing naar de correctionele rechtbank, beslist dat de verdachte in hechtenis blijft.
(Artt. 26, § 3, en 30, § 1, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
11 juni 1997
638
49. - Regeling van de rechtsplegingRaadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank- Afzonderlijke beschikking - Handhaving van de hechtenis Beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep kan worden ingesteld
tegen de afzonderlijke beschikking, waarbij de raadkamer, na de rechtspleging te
hebben geregeld door een verwijzing naar
de correctionele rechtbank, beslist dat de
verdachte in hechtenis blijft. (Artt. 407 en
416 Sv.; art. 16, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1437
50. - Regeling van de rechtsplegingInzage van het dossier - Inzage door de
verdachte - Inzage door de raadsman
van de verdachte- Wettelijke verplichting
- Omvang.
V 66r het regelen van de rechtspleging
inzake een preventief gehechte verdachte,
moet het dossier gedurende twee dagen
ter beschikking van die verdachte en diens
raadsman worden gesteld; aan die wettelijke verplichting is niet voldaan, wanneer
de raadsman van de verdachte het strafdossier heeft kunnen raadplegen, maar de
verdachte zelf zijn recht op inzage niet
heeft kunnen uitoefenen. (Art. 22, derde
lid, en 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1437

HOGER BEROEP
Hoger beroep - Beschikking tot
invrijheidsstelling onder borgtocht- Alleen
hoger beroep van de verdachte- Handhaving van de hechtenis - Verzwaring van
de toestand van de verdachte.
Wanneer aileen de verdachte hoger beroep
instelt tegen een beschikking van de raadkamer, waarbij zijn invrijheidsstelling onder
borgtocht bevolen wordt, kan de kamer
51. -
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van inbeschuldigingstelling de handhaving van zijn hechtenis niet bevelen. (Art.
30, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 april 1997
506

CASSATIEBEROEP
52. - Cassatieberoep - Handhaving
- Controle- Dossier- Inhoud.
Wanneer het Hof oordeelt over een cassatieberoep inzake handhaving van de voorlopige hechtenis moet en mag het slechts de
wettigheid van h:et bestreden arrest onderzoeken; hieruit volgt dat het dossier dat
aan het Hof moet worden overgemaakt,
slechts de stukken moet bevatten die deze
controle moeten mogelijk maken en niet
het gehele dossier van het gerechtelijk
onderzoek. (Art. 31, §§ 2 en 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
67
14 januari 1997
53. - Cassatieberoep - Regeling van
de rechtspleging - Verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank Beslissing dat de verdachte aangehouden
blijft - Termijn om cassatieberoep in te
stellen.
Terzijde gelaten of cassatieberoep openstaat tegen de afzonderlijke beschikking
van de raadkamer die, bij het verwijzen
van de verdachte naar de correctionele
rechtbank, beslist dat de verdachte aangehouden blijft, en buiten het geval bepaald
bij art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval van overmacht en
onder voorbehoud van de toepassing van
art. 644 Sv., is laattijdig het cassatieberoep tegen de beslissing waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd wanneer
het wordt ingesteld na het verstrijken van
de termijn van 24 uur die begint te lopen
vanaf de dag van de betekening van de
beslissing. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
11 februari 1997
206
54. - Cassatieberoep- Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast- Gevolg- Beslissingen
over de voorlopige hechtenis - Middel
tegen die beslissingen - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel in zoverre
het betrekking heeft op de, ingevolge de
beschikking een onderzoeksrechter van
verder onderzoek te ontlasten, zonder voorwerp geworden en met de bestreden beslissing tot handhaving van een autonoom
bevel tot aanhouding geen verband houdende beslissingen.
500
29 april 1997

55. - Cassatieberoep- Vrijheid onder
voorwaarden - Verzoek tot opheffing van
de voorwaarden- Kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest - Afwijzing van de
aanvraag - Uitspraak van het Hof Termijn - Niet-inachtneming - Gevolg.
Op het cassatieberoep tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat een op grand van art. 36, § 1, derde lid,
Wet Voorlopige Hechtenis ingediende aanvraag tot opheffing van de opgelegde voorwaarden afwijst, is de termijn bepaald
door artikel31, § 3, tweede lid, van dezelfde
wet toepasselijk; wanneer het Hof geen
uitspraak heeft gedaan binnen vijftien
dagen na het instellen van het cassatieberoep, vervallen de bevolen maatregelen
krachtens de wet en heeft het cassatieberoep geen bestaansreden meer. (Artt.
31, § 3, tweede lid, en 37 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
661
17 juni 1997
56. - Cassatieberoep - Regeling van
de rechtspleging - Raadkamer - Verwijzing naar de correctionele rechtbank Afzonderlijke beschikking- Handhaving
van de hechtenis - Voorziening - Ontvankelijkheid.
Cassatieberoep kan worden ingesteld
tegen de afzonderlijke beschikking, waarbij de raadkamer, na de rechtspleging te
hebben geregeld door een verwijzing naar
de correctionele rechtbank, beslist dat de
verdachte in hechtenis blijft. (Artt. 407 en
416 Sv.; art. 16, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
30 december 1997
1437

VERLENGING VAN DE TERMIJNEN
57. - Verlenging van de termijnenCassatieberoep - Neerlegging van een
memorie - Termijn - Verzoek tot uitstel
- Gevolgen.
De termijn van vijf dagen om een memorie ter griffie van het Hof te doen toekomen, kan niet worden geschorst door een
verzoek om uitstel van de verdachte of
van zijn raadsman; de schorsing van de
termijn tijdens de duur van het op verzoek
van de verdachte of van zijn raadsman
verleende uitstel is uitsluitend van toepassing op de door de wet bepaalde termijn
om uitspraak te doen. (Artt. 31, § 3, en 32
Wet Voorlopige Hechtenis.)
5 maart 1997
316

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
58. Begrip.

Onmiddellijke aanhouding

-236Ret bevel tot onmiddellijke aanhouding
dat samengaat met een strafrechtelijke
veroordeling, is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing zelf,
doch vormt daarmee Mm geheel en maakt
een titel van voorlopige hechtenis uit die
de uitvoering van de veroordeling, vooraleer zij definitief is, moet waarborgen.
26 februari 1997
283
59. - Onmiddellijke aanhouding Voorlopige invrijheidstelling - Verzoekschrift - Verwerping- Motivering.
Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel tot onmiddellijke aanhouding,
en die tegen die veroordeling hoger beroep
instelt, kan om zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken; de beslissing waarbij
dat verzoek verworpen wordt, moet overeenkomstig art. 16, § 5, eerste en tweede
lid, Wet Voorlopige Rechtenis, met redenen omkleed zijn. (Artt. 16, § 5, eerste en
tweede lid, 27, § 2, en 33, § 2, Wet Voorlopige Rechtenis.)
30 december 1997
1433

ALLERLEI
60. - Allerlei - Samenhang - Thepassing.
De artt. 226 en 227 Sv. hebben niets
uitstaande met de rechtspleging inzake
voorlopige hechtenis.
19 februari 1997
248
61. - Allerlei - Beslissing van het
onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit
de schending van art. 149 Gw.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op
de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis. (Art.
149 Gw.)
26 maart 1997
406

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
1. - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Kamer van inbeschuldigingstelling
optredend als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest van verwerping - Termijn binnen dewelke de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak moet doen.
Als het cassatieberoep wordt verworpen, dat de verdachte heeft ingesteld tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, optredend als raadkamer in de zin van art. 31 Wet Voorlopige
Rechtenis, zijn voorlopige hechtenis handhaaft, dient de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen binnen vijftien
dagen te rekenen vanaf de uitspraak van

het arrest van het Rofvan Cassatie. (Art.
31, § 5, Wet Voorlopige Rechtenis.)
11 februari 1997
204
2. - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Kamer van inbeschuldigingstelling
optredend als raadkamer - Cassatieberoep - Arrest van verwerping - Termijn binnen dewelke de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspmak moet doen
- Niet-inachtneming - Gevolg.
Wanneer het Rofvan Cassatie vaststelt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling,
optredend als raadkamer in de zin van
art. 31 Wet Voorlopige Rechtenis, de voorlopige hechtenis van de verdachte handhaaft bij een arrest gewezen buiten de
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf
de uitspraak van het arrest van het Rof
van Cassatie dat een vroeger cassatieberoep van de verdachte tegen de handhavingvan zijn hechtenis verwerpt, vernietigt
het dat arrest zonder verwijzing. (Art. 31,
§ 5, Wet Voorlopige Rechtenis.)
11 februari 1997
204

VORDERING IN RECHTE
1. - Burgerlijke zaken- Hoger beroep
- Beslissing van de eerste rechter- Beslissing conform de conclusie van een partijHoger beroep van die partij - Belang Ontvankelijkheid.
Ret hoger beroep van een partij tegen
een beslissing van de eerste rechter die
conform de conclusie is die zijzelf voor
hem had genomen, is zonder belang en
bijgevolg niet ontvankelijk. (Artt. 17, 18
en 1042 Ger.W.)
13 maart 1997
350
2. - Gemeenschap en gewest - Vordering tegen de Staat - Opvolging van de
Staat door het gewest - Opvolging van
rechtswege - Veroordeling van de Staat
- Gevolg voor het gewest.
Roewel de opvolging van de Staat door
de gewesten van rechtswege plaats heeft,
kan een gerechtelijke beslissing geen verplichtingen opleggen aan een gewest in
een zaak waar het geen partij in het
geding is; zij kan met name een veroordeling die tegen de Staat is uitgesproken
niet ten laste leggen van een gewest. (Art.
6, § 1, I, Bijzondere Wet 8 aug. 1980; art.
1 wet 5 maart 1984.)
592
29 mei 1997
3. - Hoger beroep- Burgerlijke zaken
(handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep - Belang Begrip.

-237Het belang om incidenteel beroep in te
stellen kan worden beoordeeld op basis
van het risico dat de wijziging van het
bestreden vonnis zou inhouden voor degene
die dat beroep instelt. (Art. 1054 Ger.W.)
15 september 1997
820

beslissen. (Art. 582, 1°, Ger.W.; art. 19
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
1428
22 december 1997

VREEMDELINGEN

4. - Burgerlijke zaken - Kind wiens
afstamming niet vaststaat- Vordering tot
levensonderhoud tegen de vermoedelijke
vader- Beschikking waarbij partijen verwezen worden naar de rechtbank Aanhangigmaking - Wijze.
N a de beschikking van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg waarbij,
overeenkomstig artikel 338, § 2, tweede
lid, B.W., de partijen worden verwezen
naar de rechtbank, dient de wederpartij
die niet verschenen is ofhet niet eens was
met het gevorderde, door de betrokkene
bij dagvaarding te worden opgeroepen.
30 oktober 1997
.
1052
5. - Burgerlijke zaken - Rechtsingang - Art. 700 Ger. W: - Draagwijdte.
De schending van art. 700 Ger.W. m.b.t.
de rechtsingang ressorteert onder de rechterlijke organisatie. (Art. 700 Ger.W.)
30 oktober 1997
1052
6. - Burgerlijke zaken - Oorzaak Ambtshalve wijziging door de rechter Vordering gegrond op het bestaan van een
contract- Precontractuele {out- Gevolg.
Wanneer de partijen hun vorderingen
gronden op het bestaan van een rechtsgeldig gesloten contract, wijzigt de rechter de
oorzaak van die vorderingen wanneer hij
precontractuele fouten, als bedoeld in art.
1382 B.W., tegen de partijen in aanmerking neemt. (Artt. 807 en 1138, 3o, Ger.W.;
art. 1382 B.W.)
5 december 1997
1287
7. - Burgerlijke zaken - Faillissement- Vordering van de curator- Draagwijdte.
De curator in een faillissement die namens
de gezamenlijke schuldeisers in rechte
optreedt, oefent de gemeenschappelijke
rechten van alle schuldeisers uit, maar
niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn
samengevoegd.
1289
5 december 1997
8. - Mindervaliden- Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid Minister - Beslissing - Beroep.
lnzake tegemoetkomingen voor mindervaliden, neemt het arbeidsgerecht kennis,
binnen de perken van de aanhangig gemaakte vordering, van gegevens waarop
de minister heeft beslist of had moeten

1. - Opsluiting ter uitvoering van de
maatregel van terugwijzing - Duur.
De regel volgens welke de teruggewezen
vreemdeling, die binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan het
bevel en om die reden opgesloten wordt
voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor
de uitvoering van de maatregel, in vrijheid wordt gesteld als hij niet binnen de
twee maanden na zijn aanhouding regelmatig het grondgebied van een ander land
heeft kunnen betreden, is niet van toepassing wanneer die toestand te wijten is aan
de houding en het wederrechtelijk verzet
van de vreemdeling. (Artt. 27, derde lid,
en 29 Vreemdelingenwet.)
22 januari 1997
99
2. - Opsluiting ingevolge ministeriele
beslissing - Beroep - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Stuk gesteld in
een andere taal dan die van de rechtspleging - Gevolgen.
Wanneer een vreemdeling die is opgesloten bij ministeriele beslissing op grand
van art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet,
een beroep heeft ingesteld en in hoger
beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, komt de wettigheid
van haar beslissing niet in het gedrang
door de omstandigheid dat een intern document van de administratieve diensten, en
dat niet de maatregel van opsluiting uitmaakt, in een andere taal dan die van de
rechtspleging is gesteld, zelfs als een afschri:ft
ervan aan de betrokkene werd overgemaakt.
22 januari 1997
99
3. - 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 beroep bij enige
overheid of rechterlijke instantie die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; het instellen van een vordering bij
de Raad van State tot schorsing van het
bevel om het grondgebied te verlaten,

-
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heeft op zichzelf geen schorsende werking. (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en 70
Vreemdelingenwet; art. 17 Wet Raad van
State; art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet.)
17 februari 1997
233
4. - Maatschappelijk welzijn - Dringende medische hulp - Begrip.
Onder dringende medische hulp in de
zin van art. 57, § 2, vijfde lid, O.C.M.W.wet, wordt verstaan de hulp die wordt
verstrekt aan een vreemdeling die onmiddellijke verzorging behoeft ten gevolge
van een ongeval of ziekte, alsook het transport van die persoon en zijn opname in
een verzorgingsinstelling. (Artt. 57, § 2,
en 58 O.C.M.W.-wet; art. 1 wet 8 juli
1964.)
17 februari 1997
237
5. - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Reglementering - Voorlopige
tewerkstelling - Administratieve maatregel - Gevolg.
De reglementering betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit voorziet onder de voorwaarden die
zij vaststelt in de aflevering van eEm 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 toelating tot tewerkstelling te verlenen op grond
van een feitelijke maatregel, genomen door
de bevoegde gewestminister. (Artt. 7 en 8
K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; art. 20 K.B.
19 dec. 1967.)
24 februari 1997
270
6. - Maatschappelijke dienstverlening
-Bevel om het grondgebied te verlaten Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Begrip.
Het bevel om het grondgebied te vedaten 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 beroep bij enige
overheid of rechterlijke instantie die uitspraak moet doen inzake vreemdelingenrecht; de aanvraag van een buitengewone
verblijfsvergunning, de aanvraag om met
een vluchteling te worden gelijkgesteld en
een verzoek tot naturalisatie zijn geen
schorsende beroepen. (Artt. 7, 9, derde lid,
57, 63, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 gecoord. wet 12 jan. 1973; art.
21 wet 28juni 1984; art. 57,§ 2, O.C.M.W.wet.)
466
21 april 1997

7. - Verklaring van vluchteling- Binnenkomst, verblijf of vestiging in het Rijk
- Weigering bij ministeriele beslissing Dringend beroep - Schorsing - Voorwerp.
Het bij de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen ingestelde
dringend beroep tegen de beslissing waarbij de minister die de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen onder
zijn bevoegdheid heeft, met toepassing
van art. 52, de binnenkomst, het verblijf
of de vestiging in het Rijk weigert aan de
vreemdeling die zich vluchteling verklaart, schorst alleen de aangevochten
beslissing van de minister of van diens
gemachtigde alsook de maatregelen tot
verwijdering van het grondgebied, die zijn
genomen ten opzichte van de vreemdeling
wegens de feiten die aanleiding hebben
gegeven tot de bestreden beslissing; bedoelde schorsing betreft niet de dwangmaatregelen die op grond van andere feiten overeenkomstig artt. 7, 27 en 29, tweede
lid, Vreemdelingenwet werden bevolen.
(Artt. 63/2, § 1, en 63/5 Vreemdelingenwet.)
1075
4 november 1997
8. - Wegens andere reden gehechte vreemdeling - Bevel om het grondgebied te
verlaten - Kennisgeving- Directeur van
de strafinrichting - Voorwaarden.
De directeur van de strafinrichting geeft
op regelmatige wijze kennis van het bevel
om het grondgebied te verlaten aan de
vreemdeling, wiens voorlopige hechtenis
niet gehandhaafd wordt door een binnen
de vijf dagen na de uitvaardiging van het
aanhoudingsbevel gewezen beschikking
van de raadkamer, zolang de termijn waarbinnen het O.M. tegen die beschikking
hoger beroep kan instellen, niet verstreken is.
1121
12 november 1997
9. - Bevel om het grondgebied te verlaten - Aanvullende beveiligingsmaatregel- Vrijheidsbeneming- Onderzoeksgerechten - Opdracht - Art. 72 Vreemdelingenwet- Voorlopige hechtenis- Vreemdeling in vrijheid gesteld met het verbod
om het grondgebied te verlaten - Weerslag.
De omstandigheid dat een onderzoeksrechter, met toepassing van de Wet Voorlopige Hechtenis, een vreemde verdachte
in vrijheid stelt met het verbod om het
grondgebied te verlaten, heeft geen weerslag op het door de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van art. 72,

-239Vreemdelingenwet, uitgevoerde onderzoek. (Art. 72 Vreemdelingenwet.)
12 november 1997
1121

VREEMDEWET
Strafzaken- Belgische militair- Dienst
in Duitsland - Overtreding Abgabeordnung, paragraaf 370- Strafvervolging in
Belgie- Douane-aangelegenheid- Begrip.
De Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van de strafvordering tegen
een Belgisch militair op grond van paragraaf 370 van de Abgabeordnung, nu deze
bepaling, inzoverre deze het intercommunautair verkeer van goederen en
het innen van de ter zake van vervoer
verschuldigde belasting en het onderzoek
van de toepassing ervan betreft, een douaneaangelegenheid is in de zin van artikel
57bis, § 1, Militair Strafwetboek. (Art.
57bis, § 1, Militair Strafwetboek.)
1041
28 oktober 1997

w
WATERS
1. - Bescherming van de oppervlaktewateren-Aansprakelijkheid van het Waalse
Gewest.
Een decreet waarbij de verplichtingen
van het Waalse Gewest inzake de handhavingvan de kwaliteit van de oppervlaktewateren worden beperkt, sluit niet uit dat
genoemd gewest aansprakelijk kan worden gesteld op grond van andere wettelijke bepalingen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.;
art. 19 deer. W. Gew. 7 okt. 1985 op de
bescherming van de oppervlaktewateren
tegen vervuiling.)
317
6 maart 1997
2. - Onbevaarbare waterlopen- Voorlopig behoud van kunstwerken - Voorwaarden.
Op onbevaarbare waterlopen mogen kunstwerken maar voorlopig blijven bestaan
wanneer de overheid op de hoogte was van
het bestaan ervan en voor zover ze als
ongevaarlijk en onschadelijk zijn erkend.
(Art. 5 K.B. 5 aug. 1970.)
3 oktober 1997
921
3. - Artikel10 wet 7 mei 1877- Opheffing bij de wet van 15 maart 1950.
Sinds de inwerkingtreding van het K.B.
van 10 juni 1955 is art. 10 wet 7 mei 1877
op de politie der onbevaarbare en onvlotbare

waterlopen opgeheven krachtens de wet
van 15 maart 1950, gewijzigd bij die van
16 feb. 1954.
3 oktober 1997
921
4. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Zijdelingse inbreng - Begrip.
Verontreiniging van oppervlaktewateren is de, zelfs zijdelings, door een
menselijke activiteit veroorzaakte inbreng
van stoffen, die tot een verlies aan bruikbaarheid van water of tot milieubederf
kan leiden. (Art. 1, vierde lid, Oppervlaktewaterenwet.)
1202
25 november 1997
5. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod- Onrechtstreeks- Zijdelingse inbreng
- Natuurlijk verschijnsel - Begrip.
Terzake het verbod vaste stoffen ofvloeistoffen te deponeren op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel
in de oppervlaktewateren kunnen terechtkomen, wordt met "natuurlijk verschijnsel" de natuurlijke oorzaak bedoeld waardoor
deze stoffen, zonder menselijke tussenkomst, in die wateren kunnen terechtkomen, zoals door de noodzakelijke vermenging, na de deponering in een gracht, met
het water van deze gracht en afvoer ervan
naar het oppervlaktewater. (Art. 2, tweede
lid, Oppervlaktewaterenwet.)
1202
25 november 1997
6. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Verbod- Onrechtstreeks- Zijdelingse inbreng
- Misdrijf- Vereisten.
Het misdrijf van onrechtstreekse verontreiniging van beschermde oppervlaktewateren bestaat zodra, na het deponeren,
op welke plaats ook, van de stoffen, zij
langs natuurlijke weg in deze wateren
terechtkomen met gevaar voor verlies aan
bruikbaarheid van het water ofvoor milieubederf; noch aanwezigheid van de gedeponeerde stoffen in het beschermde water,
noch een aantoonbare schade is vereist.
(Artt. 2, tweede lid, en41, § 1, Oppervlaktewaterenwet.)
1202
25 november 1997
7. - Bescherming van de oppervlaktewateren- Waterverontreiniging- Opsporing - Vaststelling - Bevoegde personen
- Bewijs - Vorm.
De door een bijzondere wet geregelde
technische controle op de lozing van afvalwater door hiertoe aangestelde bijzondere
ambtenaren doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid tot opsporing en vaststelling

-240van de overtredingen op deze wet, door
officieren van gerechtelijke politie, met
regelmatige verkrijging van alle bewijsmiddelen, het nemen van watermonsters
niet uitgesloten; geen wettelijke bepaling
legt een bepaald bewijsmiddel ofbijzonder
vormvoorschrift op. (Art. 36 Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1202
8. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Waterverontreiniging - Ratio
legis - Verboden lazing - Verboden stoffen - Vereisten.
Het verbod onder meer verontreinigde
of verontreinigende vloeistoffen in beschermde oppervlaktewateren te lozen vereist geen waarneembare verslechtering
van de toestand van deze wateren als
voorwaarde van strafbaarstelling; de wet
beoogt slechts de lazing van zuiver water
niet te verbieden; met "vloeistoffen met
schadelijke stoffen of zelfstandigheden"
wordt bedoeld deze stoffen die verontreiniging veroorzaken - d.i. de door menselijke activiteit veroorzaakte inbreng van
zelfs op zich onschadelijke stoffen, die tot
een verlies aan bruikbaarheid van het
water oftot milieubederfkan leiden. (Artt.
1, vierde lid, 2 en 41, § 1, 1 o, Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1209
9. - Bescherming van de oppervlaktewateren - Wateren - Begrip.
De Oppervlaktewaterenwet onderscheidt het te beschermen water niet naar
kwaliteit of bestemming.
25 november 1997
1209
10. - Bescherming van de oppervlaktewateren- Waterverontreiniging- Rechtstreekse inbreng - Verboden lazing Misdrijf- Vereisten.
Het misdrijf verboden lazing van stoffen
in de beschermde oppervlaktewateren bestaat
zodra de verboden handeling met het hieraan verbonden gevaar voor verlies aan
bruikbaarheid van het water of voor milieubederf wordt gesteld. (Artt. 2, eerste lid,
en 41, § 1, 1°, Oppervlaktewaterenwet.)
25 november 1997
1209

WEGEN
Buurtweg - Atlas der buurtwegen Vermelding als voetpad - Gevolg.
De enkele vermelding in de atlas der
buurtwegen van een openbare weg als
voetpad beperkt de bestemming van die
weg niet.
809
11 september 1997
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WET BETREFFENDE DE POLlTIE
OVER HET WEGVERKEER
(WETSBEPALINGEN)
ART. 38

1. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 38 - Verval van het recht
tot sturen- Onwettigheid- Vernietiging
- Omvang.
De onwettigheid van de als straf uitgesproken vervallenverklaring van het recht
een motorvoertuig te besturen, die deel
uitmaakt van de hoofdstraf, strekt zich
uit tot de gehele veroordeling wegens het
misdrijfwaarvoor het rijverbod werd opgelegd.
7 mei 1997
529
ART. 62

2. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen- Artikel 62- Artikel 62, eerste lidProces-verbaal - Wettelijke bewijswaarde.
De processen-verbaal van de onderofficieren van de rijkswacht, die de overtredingen van het Wegverkeersreglement vaststellen, leveren bewijs op zolang het tegendeel niet is bewezen; de rechter beoordeelt
in feite de bewijswaarde van de gegevens
die tot staving van dat tegenbewijs worden aangebracht, met name de vaststellingen inzake de snelheid van een voertuig
die werden gedaan met behulp van een

-241apparaat door een officier die ter plaatse
aanwezig was. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeersreglement.)
29 januari 1997
134
Wetsbepalin3. - Weguerkeerswet
gen- Artikel 62- Ouertreding- Procesverbaal- Bewijs-Bijzondere bewijswaarde
- Grenzen.
De processen-verbaal, die door de bevoegde
ambtenaren of beambten van de overheid
zijn opgesteld, leveren, behoudens het bewijs
van het tegendeel, bewijs op van de materiele
vaststellingen die de verbalisant persoonlijk binnen de perken van zijn wettelijke
opdracht heeft gedaan; de gevolgtrekkingen of vermoedens die de verbalisant uit
die vaststellingen afleidt en evenmin de
inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt, hebben niet die bijzondere bewijswaarde. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
25 september 1997
853
ART. 68
4. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 68 - Strafvordering Verjaring - Termijnen.
De strafVordering voortvloeiend uit een
overtreding van het Wegverkeersreglement
verjaart, bij ontstentenis van enige grond
tot schorsing van de verjaring, noodzakelijkerwijs door verloop van twee jaar te
rekenen van de dag van de feiten. (Art. 68
Wegverkeerswet.)
975
15 oktober 1997
WEGVERKEERSREGLEMENT
VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)
ART. 2
Art. 2.29
5. - Wegverkeersreglement van 01-121975 -Reglementsbepalingen -Art. 2Art. 2.29 - Betalend parkeren.
Het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt op
de wijze en onder de voorwaarden die op
die toestellen zijn vermeld; het kan eveneens geschieden op andere wijzen en onder
andere voorwaarden die ter plaatse ter
kennis van de betrokkenen worden gebracht.
(Artt. 2.29, 27.3.1.1 o en 27.3.3 Wegverkeersreglement.)
19 februari 1997
246
ART. 8

6. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen- Artikel
8 - Artikel 8.2, 3° - Bestuurder van

bromfiets - Vervoer van duozitter Wetsovertreding - Verhaal van de verzekeraar - Modelcontract - Verbindende
kracht.
De rechter die vaststelt dat de verzekerde niet in het bezit was van het vereiste attest voor het besturen van een
bromfiets en niet de vereiste leeftijd van
achttien jaar had bereikt voor het vervoeren van een duozitter en niettemin oordeelt dat het feit dat een duozitter plaats
had genomen op zijn voertuig niet medebrengt dat een regresvordering toegelaten
zou zijn, miskent de verbindende kracht
van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst (artikel25, 6", van het modelcontract), die de verzekeraar een recht
van verhaal verleent op de verzekerde,
"wanneer het motorrijtuig op het ogenblik
van het ongeval bestuurd wordt door
een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig
te mogen besturen", nu dit beding geen
enkele andere toepassingsvoorwaarde stelt.
(Art. 8.2.3° Wegverkeersreglement; art.
1134 B.W.)
640
13 juni 1997
ART.ll
7. - Wegverkeersreglement van 01-121975 - Reglementsbepalingen -Art. 11
-Art. 11.1 - Snelheid - Bebouwde kom
- Vaststelling.
Het vonnis dat, bij de uitspraak over de
vervolgingen wegens overdreven snelheid
in een bebouwde kom, vermeldt dat het
verkeersbord F1 overeenkomstig het
Wegverkeersreglement was geplaatst, stelt
noodzakelijkerwijs vast dat voornoemd verkeersbord overeenkomstig art. 71.2
Wegverkeersreglement geplaatst was aan
het beging van een bebouwde kom, zoals
dat begrip wordt omschreven in art. 2.11
van dat wetboek.
10 december 1997
1341
ART. 19
Art. 19.1
8. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen- Artihel
19- Artikel 19.1- Draagwijdte.
De bestuurder die naar links wil afslaan
om de rijbaan te verlaten, moet zich vooraf
ervan vergewissen of hij dit kan doen
zonder gevaar, rekening houdende met de
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; die verplichting houdt evenwel op
als de bestuurder, na zijn voornemen om
links af te slaan tijdig genoeg kenbaar te

-242hebben gemaakt, zich naar links heeft
beg even.
14 oktober 1997
972
ART. 27
Art. 27ter
9. - Wegverkeersreglementvan 01-121975 - Reglementsbepalingen - Art. 27
- Art. 27ter - Betalend parkeren.
Het parkeren op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt op
de wijze en onder de voorwaarden die op
die toestellen zijn vermeld; het kan eveneens geschieden op andere wijzen en onder
andere voorwaarden die ter plaatse ter
kennis van de betrokkenen worden gebracht.
(Artt. 2.29, 27 .3.1.1 o en 27 .3.3 Wegverkeersreglement.)
19 februari 1997
246

Art. 27.3
10. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen- Art. 27
-Art. 27.3 - Parkeermeter of parkeerautomaat - Overtreding - Bewijs Modaliteiten.
Het bewijs van een overtreding van de
regels betreffende het parkeren op plaatsen met parkeermeters ofparkeerautomaten vereist geen verzending van een
deurwaardersexploot of een aangetekende brief, evenmin als het bewijs van de
ontvangst door de overtreder van een ingebrekestelling. (Art. 27.3 Wegverkeersreglement.)
19 november 1997
1175

ART. 40
Art. 40ter
11. - Wegverkeersreglement van 01-121975 - Artikel 40 - Artikel 40ter Gedrag tegenover fietser - Bejaard weggebruiker - Rijgedrag fietser - Bewijsvoering - Vermoedens - Toetsing van het
Hof
In de gevallen waarin het bewijs door
vermoedens wettelijk is toegelaten, beoordeelt de rechter de bewijswaarde van de
vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt
in feite; het Hof gaat enkel na of de
rechter het begrip "feitelijk vermoeden"
niet he eft miskend en meer bepaald of hij
uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolg trekt dat daarmee geen enkel verband houdt. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art.
40ter, tweede lid, Wegverkeersreglement
1975.)
437
11 april 1997

ART. 59
12. - Wegverkeersreglement van 01-121975- Reglementsbepalingen- Art. 59
-Art. 59.10- Autosnelweg- Vaststellingen van de politie - Wettigheid Voorwaarden.
De met een opdracht van politie belaste
ambtenaren die op een autosnelweg een
strafbaar feit, zoals overdreven snelheid,
onmogelijk kunnen vaststellen vanaf een
toegestane parkeerstrook, stellen dat feit
regelmatig vast buiten een dergelijke strook.
(Art. 59.10 Wegverkeersreglement.)
341
12 maart 1997
ART. 61
13. - Wegverkeersreglementvan 01-121975- Reglementsbepalingen- Artikel
61- Artikel 61.1.r- Draagwijdte.
De artt. 61.1.1" en 76.1 Wegverkeersreglement verbieden niet meerdere stopstrepen aan te brengen met betrekking tot
eenzelfde verkeersbord B5 of verkeerslicht, indien de plaatsgesteldheid zulks
vereist; uit die bepalingen volgt dat, als
meerdere stopstrepen op hetzelfde verkeerslicht betrekking hebben, de bestuurders die dat verkeerslicht naderen wanneer
het op rood staat, moeten stoppen zodra
zij op de door hen gevolgde rijbaan een
van die stopstrepen ontmoeten. (Artt. 61.1.1 o
en 76.1 Wegverkeersreglement.)
3 december 1997
1282
ART. 76
14.- Wegverkeersreglementvan01-121975 - Reglementsbepalingen - Artikel
76- Artikel 76.1- Draagwijdte.
De artt. 61.1.1" en 76.1 Wegverkeersreglement verbieden niet meerdere stopstrepen aan te brengen met betrekking tot
eenzelfde verkeersbord B5 of verkeerslicht, indien de plaatsgesteldheid zulks
vereist; uit die bepalingen volgt dat, als
meerdere stopstrepen op hetzelfde verkeerslicht betrekking hebben, de bestuurders die dat verkeerslicht naderen wanneer
het op rood staat, moeten stoppen zodra
zij op de door hen gevolgde rijbaan een
van die stopstrepen ontmoeten. (Artt. 61.1.1 o
en 76.1 Wegverkeersreglement.)
1282
3 december 1997

ALLERLEI
15. - Allerlei - Algemeen reglement
op de technische eisen - Openbare wegBezigen van voertuig - Strafrechtelijk
verantwoordelijke persoon.

-243Strafrechtelijk verantwoordelijk voor het
bezigen op de openbare weg van een voertuig dat niet voldoet aan de bepalingen
van het reglement, is zowel de bestuurder
als diegene die het voertuig economisch
gebruikt. (Art. 26, § 1, K.B. 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen.)
241
18 februari 1997
16. - Allerlei - Misdrijf- Bewijs Nummerplaat- Persoonlijk karakter van
de straf- Begrip.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt de
rechter om, bij de veroordeling van een
beklaagde wegens een verkeersovertreding, zijn overtuiging, benevens op de
tijdens het onderzoek ter zitting verzamelde gegevens, ook te gronden op een
geheel van vermoedens, waaronder de niet
betwiste identiteit van de houder van de
nummerplaat van het betrokken voertuig
en diens omstandig stilzwijgen tijdens het
opsporingsonderzoek.
1018
22 oktober 1997

WERKLOOSHEID
GERECHTIGDE
RECHT OP UITKERING
ALLERLEI

van 22 juni 1992, de ganse periode van
werkloosheid in aanmerking neemt, met
inbegrip van de periodes gelegen v66r
voormelde datum doch met uitsl uiting van
de periodes dat de werkloze niet beschikbaar moest zijn voor de arbeidsmarkt,
verantwoordt wettig zijn beslissing. (Art.
82, § 2, eerste lid, 1", Werkloosheidsbesluit 25 november 1991, gew. door K.B.
22 juni 1992.)
10 februari 1997
195
3. - Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Administratieve beslissing Betwisting - Bewijsvoering - Directeur
van werkloosheidsbureau - Inkomen Omvang - Bewijsmiddelen.
De directeur van het werkloosheidsbureau mag door aile middelen van recht
het bewijs leveren dat de reele inkomsten
van de werkloze in de twaalf kalendermaanden die voorafgaan aan de maand
tijdens dewelke de in artikel81, eerste lid,
bedoelde verwittiging werd ontvangen, hoger
zijn dan het inkomen van de laatst belastbare periode v66r deze verwittiging waarop
de belastingen werden geheven. (Art. 82, §
1, eerste lid, 3", en tweede lid, Werkloosheidsbesluit 25 november 1991.)
1 december 1997
1253

RECHT OP UITKERING
GERECHTIGDE

1. - Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsduur - Berekening- Wetswijziging-K.B. 22juni 1992
- Werking in de tijd.
Bij de vaststelling na 1 juli 1992, zijnde
de datum van de inwerkingtreding van
het K.B. van 22 juni 1992, van het langdurig karakter van de werkloosheid, dienen de periodes van werkloosheid gelegen
v66r deze datum mee in rekening gebracht
te worden om uit te maken of het dubbele
van de gewestelijke gemiddelde werkloosheidsduur werd bereikt. (Artt. 80, 81, 82
en 83 Werkloosheidsbesluit 25 november
1991, zoals gew. door K.B. 22 juni 1992;
artt. 56 en 57 M.B. 26 november 1991; art.
159 Gecoord. Gw.; art. 2 B.W.)
195
10 februari 1997
2. - Gerechtigde - Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsduur - Berekening - Beschikbaarheid - Periodes van
vrijstelling.
Het arrest dat, zo de vaststelling van
het langdurig karakter van de werkloosheid geschiedde na 1 juli 1992, zijnde de
datum van inwerkingtreding van het K.B.

4. - Recht op uitkering - Onderwijs
- Personeelslid - Onderbreking beroepsloopbaan - Onderbrekingsuitkeringen Ten onrechte toegekend- Vergissing Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Terugvordering onverschuldigde betaling- Wettelijke basis.
Het werkloosheidsbesluit 1991, dat voorziet in de wijziging van de beslissing inzake
het recht op uitkeringen die ten onrechte
werden toegekend door een vergissing van
het werkloosheidsbureau, is niet toepasselijk op de beslissingen waarbij in het
kader van het K.B. van 12 augustus 1991,
aan personeelsleden van het onderwijs die
hun beroepsloopbaan hebben onderbroken en die dus niet werkloos zijn, onterecht onderbrekingsuitkeringen werden
toegekend. (Art. 149, 5°, Werkloosheidsbesluit 1991.)
110
27 januari 1997
5. - Recht op uitkering- WachttijdOvergang van stelsel - Arbeidsdagen Gelijkstelling - Ziekte-uitkering.
Zo de jonge werknemer werkloosheidsuitkeringen aanvraagt en hij bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening onder het
"stelsel volgens hetwelk hij laatst vergoed

-244werd" geregistreerd staat onder het stelsel van de wachtuitkeringen, kunnen voor
de berekeningvan zijn wachttijd de dagen,
welke vergoed werden in toepassing van
de wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, niet in aanmerking genomen
worden. (Artt. 30, 40 en 42 Werkloosheidsbesluit 1991.)
10 maart 1997
330

ALLERLEI
6. - Allerlei - Conventioneel brugpensioen - Ontslag oudere werknemer Werkloosheidsuitkeringen - Aanvullende
vergoedingen ten laste van werkgever Aanvaarding door werknemer - Toekenningsperiode - Duur - Gevolg.
Een oudere werknemer die ontslagen
wordt en het brugpensioenstelsel aanvaardt, treedt tot dit stelsel toe, totdat hij
de pensioengerechtigde leeftij d heeft bereikt,
zodat hij in beginsel de arbeidsmarkt definitiefverlaat. (Art. 123, § 5, Werkloosheidsbesluit (1963); artt. 30, eerste en derde lid,
T, en 38, § 1, 1", Werkloosheidsbesluit
(1991); artt. 2, § 1, eerste lid, 3, § 1, eerste
lid, 5, zevende lid, 12 en 13 K.B. 20 aug.
1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen; art. 4 C.A.O. nr. 17
van 19 dec. 197 4, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. 16 jan. 1975.)
533
12 mei 1997
7. - Allerlei - Conventioneel brugpensioen - Ontslag oudere werknemer Werkloosheidsuitkeringen - Aanvullende
vergoedingen ten laste van werkgever Aanvaarding door werknemer - Nieuwe
tewerkstelling - Gevolg.
De conventioneel bruggepensioneerde
wordt niet meer als werkzoekende beschouwd tot aan de pensioengerechtigde
leeftijd en dient niet te voldoen aan alle
voorwaarden die gelden voor gewone werklozen om in aanmerking te komen voor
werkloosheidsuitkeringen; hij kan niet na
een nieuwe tewerkstelling als werkloze in
het gewone stelsel van het werkloosheidsbesluit van 25 nov. 1991 worden aanvaard. (Art. 42, § 1, 1°, Werkloosheidsbesluit
(1991); art. 2, § 1, eerste lid, K.B. 20 aug.
1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.)
533
12 mei 1997
8. - Allerlei - Conventioneel bruggepensioneerde- Werkgever- Vervangingsverplichting- Inbreuk- R. V.A.- Sanctie

- Forfaitaire compensatoire vergoeding
- Gedekte periode.
Zodra vaststaat dat de werkgever, die
verplicht is de bruggepensioneerde te vervangen door een volledige uitkeringsgerechtigde binnen de termijnen van het
K.B. van 16 nov. 1990 ofbinnen de termijnen binnen dewelke een regularisatie is
toegestaan, de vervangingsverplichting niet
heeft nageleefd en een forfaitaire compensatoire vergoeding moet storten aan de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt
de vergoeding bepaald in functie van de
ganse periode van werkloosheid gedekt
door de aanvullende vergoeding, dit is in
beginsel tot op de datum dat de bruggepensioneerde de leeftijd bereikt waarop
zijn rustpensioen ingaat. (Artt. 4, § 5, en
6, K.B. 16 nov. 1990 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval
van conventioneel brugpensioen.)
790
8 september 1997

9. - Allerlei - Conventioneel bruggepensioneerae:__ Werkgever- Vervangingsverplichting- Termijn- I nbreuk- R. V.A.
- Sanctie - Forfaitaire compensatoire
vergoeding - Opening van het recht.
Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op de forfaitaire compensatoire vergoeding, ingevolge de nietnaleving van de vervangingsverplichting
door de werkgever, ontstaat zodra de termijn voor vervanging of de toegelaten
regularisatie verstreken is. (Artt. 4, § 5,
en 6 K.B. 16 nov. 1990 betreffende de
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.)
790
8 september 1997
10. - Allerlei - Conventioneel bruggepensioneerde- Werkgever- Vervangingsverplichting ~ Termijn- Inbreuk- Sanctie
- R. V.A. - Forfaitaire compensatoire vergoeding - Omvang van het bedrag Gebeurtenis na inbreuk - Gevolg.
Het bedrag van de forfaitaire compensatoire vergoeding dat verschuldigd is aan
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
door de werkgever die de vervangingsverplichting niet heeft nageleefd binnen
de door het K.B. van 16 nov. 1990 bepaalde
termijnen of binnen de termijn binnen
dewelke door de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening een regularisatie is toegestaan, kan niet worden gewijzigd ten gevolge
van gebeurtenissen die na die termijn
plaatshebben. (Artt. 4, § 5, en 6 K.B. 16
nov. 1990 betre:ffende de toekenning van

-245werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen.)
790
8 september 1997

WERKSTAKING EN UITSLUITING
Kort geding- Bevoegdheid van de rechter- Voorlopige beoordeling- Stakingsrecht - Niet onredelijke rechtsnorm.
De rechter in kort geding, mits hij niet
onredelijk rechtsnormen betrekt of weigert te betrekken in zijn redenering, stelt
onaantastbaar vast of op grond van zijn
aanvankelijke beoordeling een ogenschijnlijk onrechtmatige stoornis bestaat die
een maatregel kan wettigen; de voorlopige
beoordeling van de appelrechter dat de
werknemers een volgens de maatschappelijke normen gekwalificeerd recht hebben
te staken, is niet onredelijk. (Art. 584
Ger.W.)
31 januari 1997
140

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

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Wettelijke bepaling
van dwingend recht - Begrip - Gevolgen.
Een wettelijke bepaling van dwingend
recht verhindert dat de toepasselijkheid
van het recht dat uit die bepaling voortvloeit, kan worden uitgesloten zolang die
bepaling dwingend blijft voor de begunstigde ervan, maar, zodra zij voor die
begunstigde niet meer dwingend is, is een
dergelijke bepaling alleen nog een bepaling van aanvullend recht; voornoemde
regel is toepasselijk op de arbeidsovereenkomsten. (Art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet.)
13 oktober 1997
969
Strafbepaling 2. - Algemeen
Legaliteit - Misdrijf- Omschrijving Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met
andere bepalingen gelezen, op voldoende
preciese wijze de strafbaar gestelde gedra-

ging omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de
strafbepaling toepasselijk is - waarbij
rekening mag worden gehouden met de
bijzondere hoedanigheid of functie van
deze personen - mogelijk is om op grond
ervan de feiten en nalatigheden te kennen
die hun strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de
rechter. (Artt. 7 E.V.R.M., 15 I.V.B.P.R.,
12, tweede lid, Gw. 1994, 2 Sw. en 1
V.T.Sv.)
25 november 1997
1212

UITLEGGING
3. - Uitlegging - Wet 8 dec. 1992 Artikel 1, § 2 - Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. ten opzichte van
de verwerking van de persoonsgegevens Bestand - Begrip.
Er is slechts sprake van een hestand in
de zin van de wet als, door de logisch
gestructureerde wijze waarop een geheel
van persoonsgegevens wordt samengesteld en bewaard, een systematische raadpleging ervan mogelijk is; een manueel
aangelegd dossier, ook al is het mogelijks
logisch gestructureerd, dat in genendele
toelaat de gegevens te verwerken, te wijzigen, uit te wissen of te verspreiden, noch
op een duurzame wijze te bewaren met
het oog op een systematische raadpleging
ervan, is geen hestand. (Art. 1, § 2, wet 8
dec. 1992.)
554
16 mei 1997
4. - Uitlegging- K.B. nr. 110 van 13
dec. 1982 - Gemeentelijke agenten Bezoldigingsregeling.
Het K.B. nr. 110 van 13 dec. 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de provincies, aan de gemeenten
en aan de agglomeraties en federaties van
gemeenten, geeft de gemeenten niet het
recht om aan hun personeel vakantiegeld
te betalen onder andere voorwaarden dan
die welke gelden voor het personeel van
de ministeries. (Art. 72 wet 14 feb. 1961;
art. 1, 5°, wet 2 feb. 1982; art. 2, 1°, K.B.
nr. 110 van 13 dec. 1982.)
715
26 juni 1997
5. - Uitlegging - Volmachtenbesluit.
Ieder volmachtenbesluit moet beperkend uitgelegd worden.
715
26 juni 1997
6. - Uitlegging - Bewijskracht van
de akten - Miskenning- Wet- Onjuiste
uitlegging.

-246De omstandigheid dat een wet, in de zin
van art. 608 Ger.W., onjuist wordt uitgelegd, is geen miskenning van de bewijskracht van die wet in de zin van de artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.
11 september 1997
806

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
7. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Burgerlijke zaken - Verjaring - Wet
die een kortere verjaringstermijn invoert
- Recht ontstaan voor de inwerkingtreding van de wet.
Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet,
al is zij van openbare orde, voor de verjaring van de vordering een kortere termijn
bepaalt dan die gesteld door de vorige wet,
het betrokken recht voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ontstaan en de
wetgever geen bijzondere regel van inwerkingtreding heeft bepaald, begint de nieuwe
verjaringstermijn ten vroegste met de inwerkingtreding van de nieuwe wet te lopen,
weze het dat dit een eerder ingetreden
verjaring overeenkomstig de oude regel
niet zal verhinderen en dat de wetgever
anders kan bepalen. (Art. 2 B.W.)
24 januari 1997
107
8. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd- Wet 29 aug. 1988
op de e1jregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de
continufteit.
Wet 29 aug. 1988 is niet van toepassing
op een nalatenschap die v66r de inwerkingtreding van die wet is opengevallen.
30 januari 1997
137
9. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsduur - Berekening - Wetswijziging - K.B. 22 juni
1992.
Bij de vaststelling na 1 juli 1992, zijnde
de datum van de inwerkingtreding van
het K.B. van 22 juni 1992, van het langdurig karakter van de werkloosheid, dienen de periodes van werkloosheid gelegen
voor deze datum mee in rekening gebracht
te worden om uit te maken of het dubbele
van de gewestelijke gemiddelde werkloosheidsduur werd bereikt. (Artt. 80, 81, 82
en 83 Werkloosheidsbesluit 25 november
1991, zoals gew. door K.B. 22 juni 1992;
artt. 56 en 57 M.B. 26 november 1991; art.
159 Gecoord. Gw.; art. 2 B.W.)
195
10 februari 1997
10. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Onmiddellijke

toepassing - Recht van verdediging Nood aan rechtszekerheid-Art. 6 E. V.R.M.
Het recht van verdediging, de nood aan
rechtszekerheid, noch artikel 6 E.V.R.M.
worden geschonden door het enkele feit
dat de wet, buiten elk processueel aspect,
onmiddellijk van toepassing is op alle gevolgen van onder de vroegere wet ontstane
toestanden en aldus aan een vroegere
toestand bepaalde rechtsgevolgen hecht.
10 februari 1997
195
11. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Sociale wetten - Inbreuk - Burgerlijke veroordeling - Bijkomende sanctie
- Vergoeding aan R.S.Z. - Benevens administratieve sanctie - Opeenvolging van
wetten na plegen van feiten.
De maatregel tot het opleggen van een
vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, gelijk aan het drievoud van de
bijdragen, moet worden toegepast ongeacht de datum van de bewezen verklaarde
feiten tot aan de opheffing van de wet die
deze maatregel voorschrijft. (Art. 12bis
Wet Administratieve Geldboete.)
24 februari 1997
267
12. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Misdrijf - Thrzachtende omstandigheden- Toelaatbaarheid- Bevoegdheid- Regeling van rechtsgebied.
Zo de rechter in hoger beroep, wanneer
hij de feiten van de tenlastelegging, waarover de eerste rechter ten gronde uitspraak heeft gedaan en waaromtrent deze
derhalve, minstens impliciet, zijn bevoegdheid om uitspraak te doen heeft vastgesteld, herkwalificeert en oordeelt dat de
eerste rechter, deze herkwalificatie in acht
genomen, zich ten onrechte heeft onbevoegd verklaard en het beroepen vonnis
vernietigt, vervalt door deze vernietiging
eveneens de vaststelling van de eerste
rechter omtrent zijn bevoegdheid, zodat
de rechter in hoger beroep zijn eigen bevoegdheid moet onderzoeken in het licht van de
heromschreven tenlastelegging en met inachtneming van de wetten betreffende de
bevoegdheid die van kracht zijn op het
tijdstip waarop hij uitspraak doet.
277
25 februari 1997
13. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Draagwijdte.
In de regel is een nieuwe wet niet enkel
van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk

-247doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. (Art. 2. B.W.)
3 maart 1997
292
14. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Draagwijdte Mindervaliden - Tegemoetkomingen Recht - Herziening - Draagwijdte.
In de regel is een nieuwe wet niet enkel
van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; art. 10, vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, dat bepaalt
dat de Koning de regels vaststelt volgens
welke de beslissingen na aanvraag of van
ambtswege kunnen worden herzien, wijkt
niet afvan die regel. (Art. 2 B.W.; art. 10,
vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
294
3 maart 1997
15. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Onmiddellijke
werking - Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Administratieve beslissing Toestand waarop twee wetgevingen van
toepassing zijn - Gevolg.
Het feit dat een administratieve beslissing moet worden genomen na de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke of verordenende bepalingen, zoals die inzake
tegemoetkomingen aan gehandicapten, heeft
in de regel tot gevolg dat die beslissing
toepassing moet maken van de nieuwe
wettelijke ofverordenende bepalingen voor
de periode die volgt op de inwerkingtreding van die nieuwe bepalingen en op de
opheffing van de oude. (Art. 2 B.W.; art.
13, § 1, eerste lid, 1°, Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen; artt. 50, 1°, en 53 wet
30 dec. 1992; art. 1 K.B. 14 april 1993.)
294
3 maart 1997
16. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Verjaring Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging.
Een nieuwe wet tot verlenging van de
verjaringstermijn van de strafvordering is
niet van toepassing op de verjaringen die
op de datum van inwerkingtreding van
die wet zijn ingetreden. (Art. 21 V.T.Sv.)
28 mei 1997
581
17. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Strafzaken Strafvordering - Schorsing - Seksueel

misbruik ten aanzien van minderjarigen
- Strafuordering reeds verjaard- Gevolg.
Wanneer de strafvordering verjaard was
v66r de inwerkingtreding van de wet van
13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, is
art. 1 van die wet, dat bepaalt dat de
verjaring van de strafvordering pas begint
te lopen vanaf de dag waarop het slachto:ffer de leeftijd van achttien jaar bereikt,
niet van toepassing. (Art. 2 Sw.; artt.
21bis V.T.Sv.)
28 mei 1997
581
18. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor)- Organieke wet van 8juli 1976
- K.B. van 9 mei 1984 in uitvoering van
de organieke wet van 8 juli 1976 - Werking in de tijd.
De verhaalsvorderingen, die v66r 3 juni
1984, datum van de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 9 mei 1984, bij
de rechtbanken zijn ingeleid, blijven onderworpen aan de bepalingen die ten tijde
van de inleiding van toepassing waren.
(Artt. 98, § 2, en 100bis wet 8 juli 1976;
art. 20 K.B. 9 mei 1984.)
9 oktober 1997
946
19. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Burgerlijke zaken
- Verjaring - Nieuwe wet voert kortere
verjaringstermijn in- Recht ontstaan v66r
de inwerkingtreding van de wet.
Wanneer, in burgerlijke zaken, een wet
voor de verjaring van een rechtsvordering
een kortere termijn bepaalt dan die gesteld
door de vorige wetgeving, en het betrokken recht v66r het in werking treden van
de nieuwe wet is ontstaan, begint die
nieuwe termijn ten vroegste te lopen met
die inwerkingtreding. (Art. 2 B.W.)
7 november 1997
1095
20. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Draagwijdte.
In de regel is een nieuwe wet niet enkel
van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of die voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgelegde rechten. (Art. 2 B.W.)
7 november 1997
1099
21. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Be slag - Grandslag - Nieuwe wet - Wijziging.
De rechten van een beslagleggende schuldeiser m.b.t. de grondslag van het beslag,

-
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zijn onherroepelijk vastgelegd op de dag
van het regelmatig uitgevoerde beslag.
(Vijfde deel, eerste titel, hfdst. V, inz. art.
1408, § 1, Ger.W; art. 6 wet 14jan. 1993.)
1099
7 november 1997

22. - Werking in de tijd en in de ruimte
- Werking in de tijd - Samenloop van
misdrijven - Wijzigingswet - Draagwijdte.
Wanneer een beklaagde vervolgd wordt
wegens misdrijven die gepleegd zijn v66r
een vroegere veroordeling en v66r de wijziging van art. 65 Sw. door art. 45 wet van
11 juli 1994, moet de rechter, als hij oordeelt dat de misdrijven, waarvoor de nieuwe
vervolgingen ingesteld zijn, gepleegd zijn
in hetzelfde opzet als de misdrijven die tot
de vorige veroordeling hebben geleid, de
nieuwe vervolgingen niet ontvankelijk verklaren. (Artt. 2 en 65 Sw.)
2 december 1997
1276

WETTIGHEID VAN BESLUITEN
EN VERORDENINGEN
23. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektekostenverzekering Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers- Kinesitherapeuten- Verpleegkundigen- Verplichtingen-Administratieve
controle - Inbreuken - Administratieve
sancties - Administratieve geldboeten Wet - Overeenstemming.
De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot
vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboeten in geval van inbreuk
op deze voorschriften voeren, volgens de
regels die zij bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding
van de bepalingen van dat koninklijk besluit
werd vastgesteld; beide verordenende bepalingen zijn conform de artt. 37ter en 101
Z.I.V.-wet en kunnen derhalve door de
hoven en rechtbanken worden toegepast.
[Art. 159 Gw. (1994); artt. 37ter en 101
Z.I.V.-wet; artt. 1, 3°, § 4, 4, § 2, en 6 wet
27 maart 1986; art. 10, 1o, wet 15 dec.
1986; artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987.]
364
17 maart 1997
24. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - Uitvoeringsbesluit van een
opgeheven wet- Van kracht blijvend besluit
- Voorwaarden.

De verordenende besluiten blijven van
kracht zolang ze niet zijn opgeheven of
gewijzigd; zij blijven geldig zelfs als de
wetten die de grondslag ervan vormen
niet langer bestaan.
25 juni 1997
706

25. - Wettigheid van besluiten en verordeningen - K.B. 26 okt. 1966 waarbij
de inenting tegen poliomyelitis verplicht
wordt gesteld- Wettigheid.
Het K.B. 26 okt. 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht wordt
gesteld, is genomen ter uitvoering van de
Gezondheidswet van 1 sept. 1945 na eensluidend advies van de hoge gezondheidsraad. (Art. 1 wet 1 sept. 1945.)
1 oktober 1997
876

ALLERLEI
26. - Allerlei- Cassatiemiddel- Vermelding van wettelijke bepalingen in de
bestreden beslissing - Wijziging van de
nummering van die wettelijke bepalingen
- Wijziging v66r de bestreden beslissing
- Gevolg.
Zander belang en dus niet ontvankelijk
is het middel dat het hof van beroep
verwijt grondwettelijke ofwettelijke bepalingen te hebben toegepast die niet meer
van kracht waren op de datum van het
arrest, wanneer enkel de nummering van
die bepalingen is gewijzigd en de onder de
nieuwe nummering vigerende tekst dezelfde
is als de onder de oude nummering vigerende tekst; niet ontvankelijk is derhalve
het middel dat een arrest dat gewezen is
onder vigeur van de op 17 februari 1994
gecotirdineerde Grondwet, verwijt zijn beslissing te gronden op de artikelen 92 en 107
van de Grondwet van 1831, in plaats van
op de artikelen 144 en 159 van de gecotirdineerde Grondwet van 1994. (Artt. 92 en
107 Gw. 1831; artt. 144 en 159 Gw. 1994.)
43
9 januari 1997
27. - Allerlei - Machten - Uitvoerende Macht- Verordenende bevoegdheid
- Aard - Pensioen - Werknemers Solidariteitsbijdrage.
De solidariteitsbijdrage, bedoeld in de
wet van 30 maart 1994 houdende sociale
bepalingen, v66r de wijziging ervan bij de
wet van 21 december 1994, moet, overeenkomstig de door de Koning bepaalde nadere
regelen, worden afgehouden bij iedere betaling van de pensioenen of andere, wettelijk omschreven voordelen, door de schuldenaar
die daarvoor burgerlijk aansprakelijk is;
de Koning bezit op grand van die bepaling

-249geen volstrekte verordenende bevoegdheid maar een gewone uitvoerende verordenende bevoegdheid. (Artt. 105 en 108
Gee. Gw. 1994; art. 68, vierde en zevende
lid, wet 30 maart 1994 )
1305
8 december 1997

WRAKING
1. - Redenen - Opsomming in de wet
- Gevolg - Rechten van de Mens E. VR.M. -Art. 6.1 -Recht van verdediging - Onpartijdigheid van de rechter Schending - Procedure.
De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat
schending van art. 6.1 E.V.R.M. en van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging en de onpartijdigheid van de rechter niet bij wege van
wraking kunnen worden aangevoerd. (Art.
828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
4 februari 1997
162
2. - Redenen - Hoge graad van vijandschap - Tussen rechter en partij of
raadsman van partij - Begrip. Het bestaan van een hoge graad van
vijandigheid, die als grond van wraking
van de rechter wordt aangevoerd, kan
worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden waaruit blijkt dat de rechter
door zijn houding ten opzichte van een
partij of ten opzichte van de advocaat die
deze vertegenwoordigt ofbijstaat, de sereniteit van de behandeling van de zaak in
gevaar heeft gebracht ofbrengt. (Art. 828,
eerste lid, en 11 o, Ger.W.)
162
4 februari 1997
3. - Strafzaken- Verzoek tot wraking
- Vonnis van de rechtbank- Hoger beroep
-Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Vorm van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen het arrest van
de burgerlijke kamer van het hof van
beroep, dat, op het hoger beroep tegen de
uitspraak over een verzoek tot wraking
van een rechter van de correctionele rechtbank, dit verzoek niet ontvankelijk verklaart, wordt ingesteld door een verklaring
ter gri:ffie overeenkomstig art. 417 Sv.
(Art. 417 Sv.)
18 november 1997
1160
4. - Strafzaken- Verzoek tot wraking
- Vonnis van de rechtbank- Hoger beroep
- Vorm.
Hoger beroep tegen een vonnis dat uitspraak doet over een verzoek tot wraking
van een rechter van de correctionele recht-

bank dient te worden ingesteld volgens de
regels van het Gerechtelijk Wetboek. (Art.
842 Ger.W.)
18 november 1997
1160
5. - Strafzaken - Vormvoorschriften
en termijnen - Openbare orde.
T.a.v. een verzoek tot wraking van een
rechter in strafzaken is de regeling wat de
vormvoorschriften betreft substantieel en
van openbare orde; dit geldt ook zowel wat
het tijdstip betreft waarop de wraking
moet worden voorgedragen als wat de
termijnen betreft binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan. (Artt. 833,
835, 836, 837, eerste lid, 838 Ger.W.)
18 november 1997
1160
6. - Strafzaken - Redenen tot wraking - Ontstaan na aanvang der pleidooien - Voordragen van de wraking Tijdstip.
Wanneer de redenen van wraking van
een rechter zijn ontstaan na aanvang van
het geding moet de wraking worden voorgedragen op de eerstvolgende zitting na
die waarop of waarna de wrakingsgrond is
ontstaan. (Artt. 833 Ger.W.)
18 november 1997
1160
7. - Akte van wraking- ProcedureAard van de procedure.
De akte van wraking van een rechter of
van een magistraat van het O.M. leidt een
eenzijdige procedure in, die incidenteel is
t.o.v. het hoofdgeschil, en waarin er geen
verweerder is. (Artt. 828, 832 en 835 Ger.W.)
12 december 1997
1352
8. - Cassatieberoep - Verweerder Gewraakte rechter - Gewraakte magistraat van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep waarbij de partij die
de wraking vordert, opkomt tegen het
arrest van het hof van beroep waarbij de
wraking van een rechter of een magistraat van het O.M. wordt verworpen, is
niet tegen die magistraten gericht; een
dergelijk cassatieberoep, wanneer het in
de wettelijke vormen en binnen de wettelijke termijn is ingesteld, is ontvankelijk
zonder dat het aan iemand hoeft te worden betekend; het is niet ontvankelijk in
zoverre het aan de gewraakte magistraten is betekend en dus tegen hen is gericht.
(Art. 835 Ger.W.)
12 december 1997
1352
9. - Grand- Rechter die van het geschil
heeft kennisgenomen - Geschil - Begrip.
De rechter die, nadat hij onder meer
uitspraak heeft gedaan over de uitvoerbare aard van de notariele akte waarop

-250een uitvoerend beslag is gegrond, achteraf
heeft kennisgenomen van andere vorderingen betreffende dat beslag, inzonderheid van een vordering waarin de inhoud
van de voornoemde notariele akte wordt
bekritiseerd en van een vordering tot nietigverklaring van het aan het litigieuze
uitvoerend beslagvoorafgaande bevel, moet
uitspraak doen over hetzelfde geschil als
dat waarvan hij voorheen heeft kennisgenomen. (Art. S2S, so, Ger.W.)
12 december 1997
1352
10. - Akte van wraking - Procedure
- Aard van de procedure.
De akte van wraking van een rechter of
van een magistraat van het O.M.leidt een
eenzijdige procedure in, die incidenteel is
t.o.v. het hoofdgeschil, en waarin er geen
verweerderis. (Artt. S2S, S32 en S35 Ger.W.)
12 december 1997
1355
11. - Cassatieberoep - Verweerder Gewraakte rechter - Gewraakte magistraat van het openbaar ministerie - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep waarbij de partij die
de wraking vordert, opkomt tegen het
arrest van het hof van beroep waarbij de
wraking van een rechter of een magistraat van het O.M. wordt verworpen, is
niet tegen die magistraten gericht; een
dergelijk cassatieberoep, wanneer het in
de wettelijke vormen en binnen de wettelijke termijn is ingesteld, is ontvankelijk
zonder dat het aan iemand hoeft te worden betekend; het is niet ontvankelijk in
zoverre het aan de gewraakte magistraten is betekend en dus tegen hen is gericht.
(Art. S35 Ger.W.)
12 december 1997
1355
12. - Procedure - Conclusie van het
openbaar ministerie - Openbaar ministerie- Eenheid- Ondeelbaarheid- Gevolg.
Wegens het beginsel van de eenheid en
de ondeelbaarheid van het O.M., hoeft de
magistraat van het O.M., die, in burgerlijke zaken, zijn advies geeft aan de feitenrechter, niet noodzakelijk diegene te zijn
die de debatten heeft bijgewoond; inzonderheid in de wrakingsprocedure hoeft de
magistraat van het O.M. die tegenwoordig
is bij de uitspraak niet noodzakelijk diegene te zijn die in zijn conclusie is gehoord.
(Artt. 13S, 764 tot 76S,. 7SO, 1o, en S45,
derde lid, Ger.W.)
12 december 1997
1355
13. - Procedure - Openbaar ministerie - Conclusie - Vorm.
De wetsbepaling volgens welke, in de
wrakingsprocedure, het O.M. in zijn con-

clusie wordt gehoord, wordt niet geschonden door het feit aileen dat het advies
schriftelijk werd gegeven. (Artt. 776 en
S45, derde lid, Ger.W.)
12 december 1997
1355
14. -Procedure- Akte van wraking
- Mededeling aan de gewraakte magistraat - Gevolg.
Te rekenen van de dag van de mededeling van de wrakingsakte aan de gewraakte
rechter of magistraat van het O.M. worden aile vonnissen en verrichtingen geschorst.
(Artt. S32 en S37 Ger.W.)
12 december 1997
1355
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ALGEMEEN
Algemeen- Administratieve controle- Onverschuldigd betaalde- Terugvordering- Niet teruggevorderde prestaties
- Verzekeringsinstelling - Boeking Administratiekosten- Nalatigheid- Misdrijf- Tijdstip.
Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter
uitvoering van Z.I.V-wet bepaalt dat bij
afloop van de termijnen bepaald in art.
261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte
betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze
te doen boeken als administratiekosten
door de verzekeringsinsteiling; de overtreding van die bepaling, in de zin van de
wetgeving en van de reglementering inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering, is voltrokken aileen door het niet boeken als
administratiekosten op het tijdstip waarop
die boeking diende te gebeuren, te dezen
bij het verstrijken van de in voornoemd
artikel 261 bedoelde termijn van twee
jaar. (Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, so,
Z.I.V-wet; artt. 254, 1S 260, b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid, K.B. 4 nov.
1963.)
361
17 maart 1997
1. -

0

,

-2512. - Algemeen - Verjaring - Termijnen (Aard. Duur. Aanuang. Einde)- Aanuang- Administratieue controle - Onuerschuldigd betaalde - Teruguordering Niet teruggevorderde prestaties - Verzekeringsinstelling - Boeking - Administratiekosten- Nalatigheid- MisdrijfTijdstip.
Art. 262, eerste lid, K.B. 4 nov. 1963 ter
uitvoering van Z.I.V.-wet bepaalt dat bij
afloop van de termijnen bepaald in art.
261 van hetzelfde K.B. de ten onrechte
betaalde prestaties, die nog niet teruggevorderd zijn, afgeschreven worden door ze
te doen boeken als administratiekosten
door de verzekeringsinstelling; de overtreding van die bepaling, in de zin van de
wetgeving en van de reglementering inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering, is voltrokken aileen door het niet boeken als
administratiekosten op het tijdstip waarop
die boeking diende te gebeuren, te dezen
bij het verstrijken van de in voornoemd
artikel 261 bedoelde termijn van twee
jaar. (Artt. 99 en 106, § 1, eerste lid, 8°,
Z.I.V.-wet; artt. 254, 18°, 260, b, 261, eerste lid, b, en 262, eerste lid, K.B. 4 nov.
1963.)
361
17 maart 1997
3. - Algemeen- Verjaring- Gemeenrechtelijke bepalingen- Toepasselijkheid.
Op het in art. 106 Ziektewet 1963, thans
art. 174 Ziektewet 1994 voorziene veijaringsstelsel zijn, behoudens uitdrukkelijke afWijking, de gemeenrechtelijke bepalingen van
toepassing.
30juni 1997
732
4. - Algemeen - Cumulatieverbod Schadeloosstelling- Andere wetgevingGedekte schade.
Ret samen genieten van verzekeringsprestaties en de schadeloosstelling naar
gemeen recht of krachtens een andere
wetgeving is verboden, wanneer bedoelde
prestaties en vergoedingen betrekking hebben op dezelfde schade ofhetzelfde gedeelte
van de schade. (Art. 70, § 2, Z.I.V.-wet.)
8 september 1997
787

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
5. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid na de eerste zes
maanden van primaire arbeidsongeschiktheid - Begrip.
Na de eerste zes maanden van primaire
arbeidsongeschiktheid kan een werknemer ten laste blijven van zijn verzeke-

ringsinstelling, op voorwaarde dat de bij
de wet bepaalde vermindering van zijn
vermogen tot verdienen bestaat, zowel in
vergelijking met hetgeen een persoon van
dezelfde stand en met dezelfde opleiding
kan verdienen door zijn werkzaamheid in
de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid behoort, door de betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt werd, als
in vergelijking met wat een dergelijke
persoon kan verdienen door zijn werkzaamheid in de verschillende beroepen die hij
heeft uitgeoefend of zou hebben kunnen
uitoefenen uit hoofde van zijn beroepsopleiding. (Art. 100, § 1, eerste en derde lid,
Z.I.V.-wet 1994.)
89
20 januari 1997
6. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Arbeid
- Beschutte werkplaats- Latere arbeidsongeschiktheid - Vermogen tot verdienen
- Vermindering- Waardering- Toepasselijke regel.
Op de verplichting van art. 100, § 1,
eerste en derde lid, Z.I.V.-wet 1994 om de
vermindering van het vermogen tot verdienen van de werknemer te waarderen in
vergelijking met de beroepen die de wet
bepaalt, wordt geen uitzondering gemaakt
voor de werknemer die enkel in een beschutte
werkplaats heeft gewerkt. (Art. 100, § 1,
eerste en derde lid, Z.I.V.-wet 1994.)
20 januari 1997
89
7. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Vergoeding- Arbeidsouereenkomst- Schorsing
- Carensdag - Sectoriele collectieue arbeidsouereenkomst - Carentievergoeding
- Aard - Geuolg.
De carentievergoeding die de werkgever
krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst betaalt aan zijn werknemer, bij
ontstentenis van enige wettelijke vergoeding voor het inkomstenverlies op de eerste werkdag van een primaire arbeidsongeschiktheid, zijnde de carensdag, moet
beschouwd worden als een aanvulling van
het gewaarborgd loon dat na de eerste dag
van werkongeschiktheid moet worden uitgekeerd en niet als een aanvulling van
een voordeel toegekend door een der takken van de sociale zekerheid; op de carentievergoeding moeten sociale zekerheidsbijdragen worden betaald. (Art. 52, § 1,
eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 49 Z.I.V.-wet van 9 aug. 1963;
art. 1 K.B. 31 dec. 1963; art. 2, eerste lid,
3°, Loonbeschermingswet; art. 14, § 2,
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969.)
24 maart 1997
393

-252
8. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Schade - Begrip.
De regel van de Z.I.V.-wet van 9 aug.
1963, die een cumulatieverbod huldigt inzake
het genieten van de verzekeringsprestaties en schadeloosstelling naar gemeen
recht of krachtens een andere wetgeving
voor zover bedoelde prestaties en vergoedingen betrekking hebben op dezelfde
schade ofhetzelfde gedeelte van de schade,
bedoelt met schade, wat betreft de invaliditeitsprestaties, de schade die bestaat
in de vermindering ingevolge letsels of
functionele stoornissen bij de werknemer
die alle werkzaamheid heeft onderbroken,
van zijn vermogen tot verdienen tot een
derde of minder dan een derde, volgens
de criteria bepaald bij artikel 56, § 1, van
de Z.I.V.-wet (Artt. 56, § 1, en 70, § 2,
Z.I.V.-wet.)
8 september 1997
787
9. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Forfaitaire uitkeringen - Schadeloosstelling- Andere wetgeving- Cumulatieverbod - Draagwijdte - Grenzen.
Het forfaitair karakter van de verzekeringsprestaties die, in de regel, een onvermogen tot verdienen van 66 percent tot
100 percent dekken, belet niet dat de
feitenrechter, op grand van de gegevens
eigen aan de zaak die hij beslecht, in feite
vaststelt dat bedoelde prestaties te dezen
een welbepaald onvermogen tot verdienen
dekken voor zover dit onvermogen meer
dan 66 percent bedraagt. (Art. 70, § 2,
Z.I.V.-wet.)
8 september 1997
787

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
10. - Ziektekostenverzekering- Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Administratieve controle - Inbreuken - Administratieve sancties- Administratieve geldboeten
-Aard.
De administratieve geldboeten bepaald
bij de artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot
vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk
op deze voorschriften zijn administratieve
sancties in de zin van art. 101 Z.I.V.-wet.
(Artt. 37ter en 101 Z.I.V.-wet; artt. 6 en 7
K.B. 4juni 1987.)
364
17 maart 1997

11. - Ziektekostenverzekering- Zorgverstrekkers - Paramedische medewerkers - Kinesitherapeuten - Verpleegkundigen - Verplichtingen - Administratieve controle -Inbreuken -Administratieve sane ties - Administratieve geldboeten
- Wet - Overeenstemming.
De artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 tot
vaststelling van de regelen inzake het
bijhouden van een verstrekkingenregister
door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot bepaling van de administratieve geldboeten in geval van inbreuk
op deze voorschriften voeren, volgens de
regels die zij bepalen, administratieve geldboeten in ten laste van de zorgverstrekkers, in casu, kinesitherapeuten en verpleegkundigen, in wier hoofde een overtreding
van de bepalingen van dat koninklijk besluit
werd vastgesteld; beide verordenende bepalingen zijn conform de artt. 37ter en 101
Z.I.V.-wet en kunnen derhalve door de
hoven en rechtbanken worden toegepast.
[Art. 159 Gw. (1994); artt. 37ter en 101
Z.I.V.-wet; artt. 1, 3°, § 4, 4, § 2, en 6 wet
27 maart 1986; art. 10, 1°, wet 15 dec.
1986; artt. 6 en 7 K.B. 4 juni 1987.]
364
17 maart 1997
12. - Ziektekostenverzekering-Instellingen - Dienst voor geneeskundige verzorging - Beheerscomite - Bevoegdheid
- Verstrekkingen - Geneeskundige verstrekkingen - Vergoeding - Voorwaarden - Vaststelling - Technische raad Voorstel- Advies - Kinesitherapeuten Verpleegkundigen- Niet-bestaan- Gevolg.
De omstandigheid dat er geen technische raad voor kinesitherapeuten en verpleegkundigen bestaat en dat die bij K.B.
kan worden ingesteld, op voorstel van het
beheerscomite van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het R.I.Z.I.V., heeft
niet tot gevolg dat het comite de bevoegdheid verliest om de voorwaarden vast te
stellen waaronder de geneeskundige verstrekkingen worden vergoed. (Artt. 12, 4°,
16, 18 en 24bis Z.I.V.-wet; art. 7ter K.B. 24
dec. 1963.)
7 april 1997
416
13. - Ziektekostenverzekering- Terugvordering - Zorgenverstrekker - Onverschuldigde betaling - Meerdere verzekeringsinstellingen- Vordering- Omvang.
Zo meerdere verzekeringsinstellingen gezamenlijk een zorgenverstrekker dagvaarden in terugbetaling van ten onrechte
uitgekeerde prestaties van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en in graad
van beroep het eerste vonnis aanvechten

-
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omdat dit de zorgenverstrekker veroordeeld had zonder te bepalen in het voordeel van welke eiser die veroordeling werd
uitgesproken en zij aan de beroepsrechter
bij wijze van "algemene recapitulatie" het
bedrag preciseren dat ieder van hen terugvorderde, dan werpt het arrest dat nagaat
of elk van de beweerd ten onrechte verleende prestaties wel degelijk betaald werden door de respectieve eisende partijen
en of deze wel per prestatie de vereiste
overtuigingsstukken voorleggen, geen betwisting op die door partijen was uitgesloten. (Artt. 774, tweede lid, 1042 en 1138,
2°, Ger.W., algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging en van het
beschikkingsbeginsel.)
30 juni 1997
737

ALLERLEI
14. - Allerlei- Controle engeschillen
- Administratieve controle - Comite van
de Dienst voor Administratieve Controle
- Organisatie van controle - Voorschriften - Inhoud - Draagwijdte - Gevolg.
De artikelen 99 Z.I.V.-Wet en 2S4, 4°,
K.B. van 4 nov. 1963 welke de straffen
bepalen die toepasselijk zijn op de verzekeringsinstellingen en die door het comite
van de Dienst voor Administratieve Controle, onder bepaalde voorwaarden, worden uitgesproken, houden niet in dat het
niet opstellen van een aan de opgelegde
vormvereisten beantwoordend en op de
lijst van het comite voorkomend document
slechts kan worden gesanctioneerd, wanneer het opstellen van het document door
een wets~ of verordeningsbepaling wordt
opgelegd. (Art. 99 Z.I.V.-wet; art. 2S4, 4°,
K.B. 4 nov. 1963.)
6 oktober 1997
929

15. - Allerlei - Controle en geschillen
- Administratieve controle - Co mite van
de Dienst voor Administratieve Controle
- Lijst - Bescheiden - Overmaking Termijnen - Overtreding - Sanctie Termijn - Draagwijdte.
De overeenkomstig art. 2S4, so, K.B. 4
nov. 1963 ten laste van de verzekeringsinstelling toegepaste sanctie voor elke maand
vertraging bij het opstellen, het overmaken of het verzamelen van de bescheiden
of stukken bedoeld in art. 2S4, 4 o, heeft
geen betrekking op termijnen voor regularisatie maar beoogt de termijnen die
door het comite van de Dienst voor Administratieve Controle zijn vastgesteld bij
het opmaken van de lijst bedoeld in art.
2S4, 4°, K.B. 4 nov. 1963. (Art. 2S4, 4° en
so, K.B. 4 november 1963.)
6 oktober 1997
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16. - Allerlei - Controle en geschillen
- Administratieve controle - Comite van
de Dienst voor Administratieve Controle
- Straffen - Verzekeringsinstellingen Bescheiden - Overmaking - Termijn Vertraging van een maand - Opeenvolgende vertragingen - Nieuwe overtredingen - Gevolg.
Is naar recht verantwoord het arrest
dat oordeelt dat telkens een nieuw sanctioneerbaar feit uitmaakt, ongeacht de datum
van vaststelling, het telkens laten verlopen van 1 maand door de verzekeringsinstelling om verplichte documenten bij het
administratief dossier te voegen, na het
verloop van de termijnen die door het
comite van de Dienst voor Administratieve Controle zijn vastgesteld in art. 2S4,
4°, K.B. 4 nov. 1963. (Art. 99 Z.I.V.-wet
1963; art. 2S4, so, K.B. 4 nov. 1963.)
6 oktober 1997
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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 Hof van Cassatie 1990-91.

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
Herstelplicht - Staat - Schadeverwekkende fout van een rechter of een ambtenaar van het O.M. waarvoor de Staat
aansprakelijk is
Wettelijke onmogelijkheid om een magistraat persoonlijk aansprakelijk te stellen - Geen
aantasting van de onafhankelijkheid van de
Rechterlijke Macht en van de magistraten ervan.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991,A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Herstelplicht - Staat en overheid - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Herstelplicht - Staat - Schade ten gevolge van een fout van de Staat of van zijn
organen in de openbare dienst van de
rechtsbedeling - Begrip - Aansprakelijkheid niet noodzakelijk uitgesloten door
de regels inzake verhaal op de rechter Omstandigheden waarin die aansprakelijkheid niet is uitgesloten - Voorwaarden voor die aansprakelijkheidsverklaring.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Herstelplicht - Staat en overheid Schadeverwekkende fout van een orgaanVoorwaarden voor de aansprakelijkheid van
de Staat.

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Oorzaak - Overmacht - Aansprakelijkheid van de concessionaris van een mijn
- Daad van een derde - Ingrijpen.
Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992, A.R. nrs.
9173,9245 en 9350,A.C., 1991-92, nr.
500.
Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getro:ffene - 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, aangesteldeAangestelde - 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- ofverordeningsbepaling - 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- Nog niet opgeleverd gebouwEigenaar.
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, AR. 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,AC., 1996,
nr. 230.
Herstelplicht - Algemeen - Aansprakelijkheid voor andermans daden - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni
1997, A.R. nrs. C.96.0254.F en
C.96.0258.F, Bull. en Pas., 1997, nr.
284.

AFSTAMMING
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M.

Concl. adv.-gen. D'HoORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr.
484.
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toetsing aan artt. 6 en 6bis Gw.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr.
484.
Erkenning van vaderschap - Minderjarige van minder dan 15 jaar- Vertegenwoordiging in rechte.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april
1993, AR. nr. 9550, Bull. en Pas.,
1993, nr. 207.
Erkenning van vaderschap - Niet betwist vaderschap - Belang van het kindBevoegdheid van de rechter - Grenzen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april
1993, A.R. nr. 9550, Bull. en Pas.,
1993, nr. 207.

ARBEID
Gezondheid en veiligheid -- Diensthoofd
veiligheid - Verwijdering uit de functie Ontslag.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 5 okt.
1992, A.R. nr. 7917, AC., 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, AC., 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.

-

257

Conclusie proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 199192, nr. 317.

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- Gelijkgestelde trajecten - Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13
april1992, A.R. nr. 7791, A. C., 199192, nr. 433.

Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject - Onderbreking - Duur - Belangrijkheid - Weinig belangrijke duur Begrip.
Noot, J.F.L., Cass., 13 nov. 1995, A.R. nr.
S.94.0107.F, A. C., 1995, nr. 490.

Weg naar en van het werk- 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 - N ormaal
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- VerblijfbuitenshuisTraject naar en van de plaats waar de
werknemer ontspanning neemt.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan.
1993,A.R. nr. 8119, A. C., 1993, nr. 31.
Begrip - Ongeval tijdens de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst- Werlmemer 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.

Vergoeding - Allerlei - Vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraarSaldo 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.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) - Bestaan - Werkplaats Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9
juni 1997, A.R. nr. S.96.0182.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 266.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Allerlei - Nietig be ding- Art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 okt.
1991,A.R. nr. 7537,A.C., 1991-92, nr.
84.
Einde - Opzeggingsvergoeding - Ontslag om dringende reden - Partij die 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.
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Begrip - Gesubsidieerde universitaire
instelling- Personeel bedoeld in art. 41
wet 27 juli 1971 - Aard van de dienstbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov:
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr.
761.
Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en Pas.,
1993, nr. 109.
Einde - Eenzijdige wijziging - Arbeidstijd - Onrechtmatige beeindiging.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
mei 1993, A.R. nr. 8342, A. C., 1993, nr.
240.
Einde- Andere wijzen van beeindiging- Eenzijdige wijziging van essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst
Kennisgeving van de
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. S.93.0097.F,AC.,
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.
Einde - Opzeggingsvergoeding - Opzegging - Keuze - Modaliteiten - Werkgever - Beeindiging - Overeenkomst Onbepaalde tijd- Uitvoering- Schorsing- Werkman- Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes maanden.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26
mei 1997,A.R. nr. S.96.0123.F,Bull. en
Pas., 1997, nr. 238.
Einde - Opzegging - Opzeggingsvergoeding - Keuze - Modaliteiten Werkgever- Beeindiging- Overeenkomst - Onbepaalde tijd - Uitvoering Schorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid - Gedurende meer dan zes
maanden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26
mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 238.
Schorsing van de overeenkomst- Werkman - Arbeidsongeschiktheid- Gedurende meer dan zes maanden- Werkgever Beeindiging Opzeggingsvergoeding - Opzegging - Keuze Modaliteiten - Overeenkomst - Onbepaalde tijd.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26
mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 238.

ARBITRAGEHOF
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 Hof van 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.
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BANKWEZEN. KREDIETWEZEN.
SPAARWEZEN
Kredietverrichtingen - Documentair
krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden door de opdrachtgever.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.

BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE

DE

TOEGE-

Strafbepalingen - Belastingverhoging bij
het niet of niet tijdig voldoen van de belasting - Aard van die administratieve
geldboete - Toepasselijkheid van art. 6
E.V:R.M.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 sept.
1991, A.R. nr. 7448, A. C., 1991-92, nr.
53.
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
SCHAPPIJ

VAN

DE

MAAT-

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

BE SLAG
Inkomstenbelastingen - Rechten en
voorrechten van de Schatkist- Vennootschap - Handelsvennootschappen - Vereffening - Be slag onder derden - Artt.
325 en 326, eerste lid, W.I.B.- Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044,
Bull. en Pas., 1992, nr. 268.

Uitvoerend beslag op onroerend goed Beslissing van de beslagrechter - Hoger
beroep - Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging - Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992,
A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr.
657.
Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip- Zeeschuld - Schuldenaar- Andere persoon dan de eigenaar.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 1
okt. 1993, A.R. nr. 8050, A. C., 1993, nr.
391.
Algemeen - Inkomstenbelastingen Bezwaar- Beslag door de Staat- Grenzen en gevolgen.
Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.),
Bull. en Pas., 1993, nr. 433.
Gedwongen tenuitvoerlegging- Documentair krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden
door de opdrachtgever.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 23 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0105.F, Bull. en Pas., 1994, nr.
328.
Algemeen - Strafzaken - Opsporingsonderzoek- Beslag en verzegeling van 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.
Algemeen - Niet voor beslag vatbaarRustpensioen en uitkering tot levensonderhoud- Samenvoeging- Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass, 19 juni
1977, A.R. nr. C.96.0238.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 283.
Bewarend beslag- Voorwaarden - Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering- Begrip - Gerechtelijke verdeling- Notariele staat van vereffeningGeen homologatie - Gevolg.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass, 5 sept. 1997,
A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en Pas.,
1997, nr. 336.

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
Algemene begrippen - Strafzaken Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - N aar het hof van assisen
verwezen beschuldigde - Kennisgeving
van het verwijzingsarrest - Begrip.

-260Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr.
7285, A. C., 1991-92, nr. 816.
Algemeen - Strafzaken - Bevel tot
aanhouding- Betekening- DatumVerschrijving.
Noot G.B., Cass., 26 maart1996, A.R. nr.
P.96.0359.N, A.C., 1996, nr. 104.

BEVOEGDHEID EN AANLEG
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - N aar het hof van assisen verwezen beschuldigde.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr.
7285, A. C., 1991-92, nr. 816.
Burgerlijke zaken- Bevoegdheid- Algemeen - Rechter in kort geding - Strafzaken - Opsporingsonderzoek.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov.
1995,A.R. nr. C.94.0366.N,AC., 1995,
nr. 470.
BEWIJS
Strafzaken- Algemeen- Regelmatigheid - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan.
1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1.
Strafzaken - Algemeen - Onregelmatig verkregen bewijs- Gevolg.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan.
1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1
Strafzaken- Bewijsvoering- Alcoholintoxicatie - Bloedproef- Wijze van uitvoering- Analyse - Uitslag- Kennisgeving - Tweede analyse - Termijnen Doel- Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 26
jan. 1994, voltallige zitting, A.R. nr.
P.93.0988.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 51.
Strafzaken- Bewijsvoering- Telefoontap in het buitenland - Bekendmaking
van een misdrijf- Onwettigheid begaan
door de aangever - Rechtmatig verkregen bewijs- Gevolg.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 30 mei
1995, A.R. nr. P.93.0946.N, A. C., 1995,
nr. 267.
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.

BOSSEN
Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990
- Misdrijven- VeJjaringstermijn - Stuiting.
Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr.
6076, A. C., 1993, nr. 112.

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Geschillen over burgerlijke rechtenBevoegdheid van de Rechterlijke MachtArt. 92 Gw.- Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Geschil over burgerlijke rechten - Bevoedheid van de Rechterlijke Macht Grondwet (1831)- Artikel 92- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,AC., 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 Hof beperkt tot een middel Middel gegrond - Algehele vernietiging Gevolg voor de overige middelen.
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr.
9632, A. C., 1991-92, nr. 495.
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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- Allerlei Strafzaken - Motivering van de straf en de
strafmaat - Thetsing van het Hof- Marginale toetsing - Grens.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan.
1995,A.R. nr. P.92.7292.N,A.C., 1995,
nr. 36.
Vernietiging, omvang- StrafzakenStrafvordering - Beklaagde en verdachte
- Onmiddellijke aanhouding.
Noot, M.D.S., Cass., 16 mei 1995,A.R. nr.
P.95.0327.N, A.C., 1995, nr. 240.
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 'l\veede kamer.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1
april1996, A.R. nr. P.96.017l.F, Bull.
en Pas., 1996, nr. 108.
Bevoegdheid van het Hof- Kamers.
Verenigde Kamers. Voltallige zitting. Algemene vergadering- Verenigde Kamers.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24
nov. 1997, A.R. nr. S.96.0027 .F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 499.

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. 7.878, 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 - Administratiefkort geding- Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of een
reglement van een administratieve overheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15
okt. 1993, Ver. K, A.R. nr. C.93.0045.N,
A.C., 1993, nr. 411.
Allerlei - Beslissing van de aangewezen rechter die overeenstemt met het
cassatiearrest.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 jan.
1993,A.R. nr. 8151,A.C., 1993, nr. 33.
Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beschikking van verwijzing naar
de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte -Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994,A.R. nr.
P.93.0458.N, A. C., 1994, nr. 273.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) -Arrest dat enkel weigert a an de
raadsman van de beklaagde de toestemming te geven om laatstgenoemde te vertegenwoordigen.
Noot, J.F.L., Cass., 15 juni 1994, A.R. nr.
P.94.0667.F, A. C., 1994, nr. 311.
Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissing van de
raad van beroep van de Orde van Apothekers - Kennisgeving van het cassatieberoep aan de bijzitter in de nationale raad
buiten termijn - Ontvankelijkheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 2
sept. 1994, A.R. nr. 8313, A. C., 1994,
nr. 355.
Burgerlijke zaken- Personen door oftegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser Openbaar ministerie - Ontvankelijkheid
- Vereiste - Begrip - Hoger beroep.
Noot, J.F.L., Cass., 3 april1995, A.R. nr.
S.94.0159.F, A. C., 1995, nr. 183.
Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Cassatieverzoekschrift - Betekeningen en kennisgevingen- Betekening-
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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 - Stra:fvordering - Beslissing uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep
Eindbeslissing
Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid Prejudiciele 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 gerechtOverlegging 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- DiqcriminatieBepaling- Nietigheid- Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr.
9575, AC., 1994, nr. 23.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Stra:fvordering - Allerlei - Jeugdkamer van het hof van beroep
- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen- Voorbereidende rechtsplegingBehoud in het milieu - Prestatie van opvoedkundige of filantropische aard - Aard
- Eindbeslissing- Gevolg- Belang.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4
maart 1997, A.R. nr. P.96.1660.N, A C.,
1997, nr. 123.

DIEFSTAL EN AFPERSING

Strafzaken - Vormen - Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen- Strafrechter - Verzoek tot wraking - Vonnis
van de rechtbank - Hoger beroep - Arrest van het hof van beroep.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C.,
1997, nr. 485.

Doodslag, gepleegd om diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren - Paging - Wetsbepalingen - Straf.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 24juni 1992,A.R. nr. 9974,Bull.
en Pas., 1992, nr. 562.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - Stra:fvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor
cassatieberoep - Maatregel van inwendige aard.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C.,
1997, nr. 485.

DIEREN

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

Gemeente Mol Politiereglement
"dierenmarkt" van 3 februari 1992- Artt.
13 en 32 - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6
dec. 1994, A.R. nr. P.93.156l.N, A. C.,
1994, nr. 537.
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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 EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED
Gevolgen t.a.v. de personen- Kinderen- Levensonderhoud- Bijdrage van de
ouders - Overeenkomst - Wijziging Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei
1992, A.R. nr. 7892, A. C., 1991-92, nr.
466.
Gevolgen t.a.v. de personen- Echtgenoten- Uitkering na echtscheidingWetsconflict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.
Gevolgen t.a.v. de personen - Echtgenoten - Onroerend goed dat het gezin tot
voornaamste woning diende - Wetsconflict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994,A.R. nr. 9651,Bull. enPas.,
1994,nr. 314.

EIGENDOM
Medeeigendom- Nalatenschap- Aandeel in een afzonderlijk goed - Beschikking - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 9
sept. 1994, A.R. nr. 8329, A. C., 1994,
nr. 366.

ERFENISSEN
Schenking met voorbehoud van het
vruchtgebruik aan een erfgerechtigde in de
rechte lijn - 'lbestemming van de andere
erfgerechtigden- Gevolgen- Artt. 918 en
922 B.W.
Concl. adv.-gen. Pi:RET, 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.93.0231.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 AKKOORD
Allerlei - Boedelschuld- Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 20 jan.
1994, A.R. nr. C.93.0184.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 37.
Rechtspleging - Verkoping van een tot
de failliete boedel behorend vastgoed Door een rechter-commissaris aangestelde
notaris - Goedkeuring voor de vrederechter - Aard van de beslissing - Rechtsmiddel.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13
mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr.
236.
Rechtspleging - Verkoping van een tot
de boedel behorend vastgoed- Notaris Verkoopsvoorwaarden - Toepasselijkheid van art. 1582, derde tot vijfde lid,
Ger.W.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13
mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr.
236.
Begrip, vereisten van het faillissement Handelaar, ophouden van betalen en geschokt zijn van het krediet - Handelsvennootschap in vereffening.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
juni 1994,A.R. nr. C.93.0503.N,A.C.,
1994, nr. 319.
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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 werlmemer - 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.
Rechtspleging - Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Voorwerp - Gemeenschappelijke
rechten van alle schuldeisers - Begrip.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec.
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 532.
Rechtspleging- Faillissement- Curator - Algemene opdracht.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec.
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 532.
Rechtspleging- Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec.
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 532.

GEMEENSCHAP EN 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- 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- Schadeloos-

stelling - Schuldvordering in hoofdsom Interesten.
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.93.156l.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, m. 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. m. 8110, A. C., 1993, m. 550.
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Tuchtzaken - Bepalingen van bet
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
Omoerend goed- Huwelijk- Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste
waning dient - Wetsconflict - Vreemde
wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.

GRONDWET
Art. 45 - Parlementaire onschendbaarheid - Schending door openbare ambtenaren van door de Grondwet gewaarborgde rechten - Voorwaarden Hechtenis en vervolging van parlementslid.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr.
6159, A. C., 1991-92, nr. 208.
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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 - 'Ibetsing op 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.
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. DUBRULLE, 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) - Artikel33- 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 vijf jaar- 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.
Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury- Behandeling ter zitting - Anonieme getuigen Mogelijkheden tot ondervraging via een
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telefoonapparaat - Verweermogelijkheden
- Tegensprekelijk karakter - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass.,
15juli 1997,A.R. nr. P.97.0780.N,A.C.,
1997, nr. 314.

HOGER BEROEP
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.
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Nietigheid bij de
rechtsingang- Hoger beroep - Devolutieve kracht van het hoger beroep.
Tegenstrijdige concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105,
A.C., 1994, nr. 269.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) -Allerlei- Vonnis gewezen ter
zake van wraking- Vorm van het hoger
beroep.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C.,
1997, nr. 485.
Burgerlijke zaken (handelszaken en sodale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ondememingsraad en veiligheidscomite - Beschermde
werlmemers - Bijzondere ontslagregeling
- Dringende reden - Eindvonnis - Verzoekschrift - Middel - Ontvankelijkheid- Formulering - Tijdstip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24
nov. 1997,A.R. nr. S.96.0027.F,Bull. en
Pas., 1997, nr. 499.

HUUR VAN GOEDEREN
Pacht - Einde - Opzegging - Verlenging -Art. 58 van de Pachtwet.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 24 jan.
1992, A.R. nr. 7277, A. C., 1991-92, nr.
271.
Algemeen - Huishuur- Verhuurde
goed - Tenietgaan door toeval - Outbinding van de overeenkomst.

Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, 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
vaststelling.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
feb. 1995,A.R. nr. C.93.0146.N,A.C.,
1995, nr. 98.

HUWELIJK
Respectieve rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Maatregelen ter bescherming van het gezin - Internationaal privaatrecht - Echtgenoten van dezelfde nationaliteit - Toepasselijke wet Begrip - Persoonlijke zekerheden door een
der echtgenoten gesteld.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25
mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en Pas.,
1992, nr. 501.
Respectieve rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Maatregelen ter bescherming van het gezin - Internationaal privaatrecht - Echtgenoten van verschillende nationaliteiten - Toepasselijke
wet - Begrip - Persoonlijke zekerheden
door een der echtgenoten gesteld.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 25
mei 1992, A.R. nr. 9268, Bull. en Pas.,
1992, nr. 501.
Wederzijdse rechten en verplichtingen
van de echtgenoten - Onroerend goed dat
het gezin tot voornaamste waning dient Wetsconflict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16
juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas.,
1994, nr. 314.
Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de
echtgenoten en de kinderen - Geen beperking in de tijd- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 nov.
1995, A.R. nr. C.93.0090.N, A. C., 1995,
nr. 518.
Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten- Uitkeringen tot levensonderhoud -
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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 betre:ffende 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.

Onderzoek- Huiszoeking in de waning
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.

INDEPLAATSSTELLING

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Wettelijk stelsel - Wetsconflict Vreemde wet- Werking in de tijd.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en Pas.,
1993, nr. 337.
Algemeen- Vorderingen van echtgenoten - Dringende voorlopige maatregelen
betre:ffende 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,A.R. nr. C.95.0453.N,A.C., 1996,
nr. 450.

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.

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.

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.

INKOMSTENBELASTINGEN
Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen - Vereffening - Beslag onder
derden - Wettelijke hypotheek- Inschrijving -Artt. 324 tot 326 W.I.B.- Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull.
en Pas., 1992, nr. 268.
Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vervolgingen - 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.
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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.
Voorheffingen en belastingkrediet- Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Onroerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interest.
Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 18 dec.
1992, A.R. nr. F 1999 N, A. C., 199192, nr. 803.
Allerlei - Valsheid en gebruik van valse
stukken- Artt. 339 en 340 W.I.B. - Bestanddelen.
Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R.
nr. 34, A. C., 1993, nr. 138.
Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitvoerend beslag door de Staat - Grenzen en
gevolgen.
Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.),
Bull. en Pas., 1993, nr. 433.
Aanslagprocedure - Beslissing van de
directeur - Behandeling van het bezwaarschrift door een gedelegeerd ambtenaar Cumulatie van rechterlijke ambten.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 470.
Aanslagprocedure - Beslissing van de
directeur - Behandeling van het bezwaarschrift door een gedelegeerd ambtenaar Onpartijdigheid.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 470.
Aanslagprocedure - Bezwaar - Bedrijfsvoorheffing- Vaststaande belastingschuld - Ontvankelijkheid van het bezwaar.
Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 9 juni
1995, A.R. nr. F.93.0021.N, A. C., 1995,
nr. 286.
Voorheffingen en belastingkrediet- Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Bedrijfsvoorheffing - Verrekening met belastingen - Onmogelijkheid Gevolg.
Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 9 juni
1995, A.R. nr. F.93.0021.N, A. C., 1995,
nr. 286.

Voorziening voor het hof van beroep Bevoegdheid van het hof van beroep.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12
jan. 1996, A.R. nr. F.95.0028.F, Bull. en
Pas., nr. 28.
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.
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 hof van beroep Nieuw bezwaar - Voorwerp - Wetsbepaling 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.
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.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28
juni 1996, A.R. nr. F.95.0074.F, Bull. en
Pas., nr. 268.
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen Administratieve boete - Beroep op nietgeregistreerde aannemer - Verplichting
van de opdrachtgever - Onoverwinnelijke dwaling.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 2
mei 1997, A.R. nr. F.94.0059.N, A. C.,
1997, nr. 214.
Voorziening voor het hof van beroep Hof van beroep - Bevoegdheden Belastingverhogingen.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull.
en Pas., 1997, nr. 371.
Aanslagprocedure- Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen Belastingverhogingen - Voorziening voor
het hof van beroep - Hof van beroep Bevoegdheden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull.
en Pas., 1997, nr. 371.
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter - Voorwaarden.
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21
nov. 1997, A.R. nr. F.97.0016.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 497.
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter- Voorwaarden- Fiscaal adviseur Kosten Honorarium Aanslagprocedure - Aangifte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21
nov. 1997, A.R. nr. F.97.0016.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 497.

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

JEUGDBESCHERMING
Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen- Voorbereidende
rechtspleging- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4
maart 1997, A.R. nr. P.96.1660.N, A. C.,
1997, nr. 123.
Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen- Behoud in het
milieu - Prestatie van opvoedkundige of
filantropische aard- Aard- Werking in
de tijd.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4
maart 1997, A.R. nr. P.96.1660.N, A. C.,
1997, nr. 123.
Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende
rechtspleging - Behoud in het milieu Prestatie van opvoedkundige offilantropische aard - Aard - Gevolg - Aanwijzingen van schuld - Vermoeden van onschuld.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4
maart 1997, A.R. nr. P.96:1660.N, A. C.,
1997, nr. 123.

Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toetsing aan artt. 6 en 6bis Gw.
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583,A.C., 1991-92, nr.
484.
Omgangsrecht van de ouder - Belang
van het kind - Verdrag Rechten van het
Kind- Toepassing.
Noot, J.d.J., Cass., 11 maart 1994, A.R.
nr. C.93.0342.N,AC., 1994, nr. 117.

KORTGEDING
Bevoegdheid - BestuurshandelingSubjectieve rechten - Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
Concl. eerst adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14
jan. 1994, A.R. nr. C.93.0255.N, A. C.,
1994, nr. 20.
Bevoegdheid van de rechter - Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Beslag en
verzegeling van zaken - Feitelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov.
1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995,
nr. 470.
Bevoegdheid - Administratieve handeling- Burgerlijke subjectieve rechtenOgenschijnlijk 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 recht.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Bevoegdheid voor de rechter - Ogenschijnlijke rechten der partijen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass.,
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N,
A.C., 1997, nr. 56.
Bevoegdheid van de rechter - Onrechtmatige stoornis - Onaantastbare vaststelling - Beperkingen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass.,
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N,
A.C., 1997, nr. 56.

LEVENSONDERHOUD
KIND
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud) - Toetsing aan art. 14 J" 8.1 E.V.R.M.
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., 15 mei
1992, A.R. nr. 6583, A. C., 1991-92, nr.
484.

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.
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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- Emstige 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 rechten Art. 92 Gw. - Draagwijdte.
Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.
Rechterlijke Macht -Art. 107 Gw. Toetsing van de wettigheid - Recht en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak belast orgaan.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Rechterlijke Macht - R.I.Z.I.V. - Gezondheidsdienst - Beheerscomite -Advies - Dringende noodzakelijkheid - Minister van Sociale Voorzorg- Beoordeling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.

Wetgevende Macht- Parlementaire
onderzoekscommissie - Samenloop van
een 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- Hofvan Cassatie- Tweede kamer.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1
april1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull.
en Pas., 1996, 108.
Rechterlijke Macht- Geschil over burgerlijke rechten -Artikel144 Gw. (oud 92)
- Draagwijdte.
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.
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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.
Ministeriele circulaire- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417 .F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
Machtsoverdracht - Uitvoerende Macht
- Besluiten - Wetten - Koning- Minister.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.

MIJNEN. GROEVEN. GRAVERIJEN
Aansprakelijkheid van de concessionaris van een mijn - Daad van een derde
- lngrijpen.
Noot, J.F.L., Cass., 25 mei 1992,A.R. nrs.
9173, 9245 en 9350, A. C., 1991-92, nr.
500.

MINDERVALIDEN
Tegemoetkoming- Echtgenoot- Werknemer- Onderdaan van een Lid-StaatE.G. - Artt. 2 en 3, Verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71 - Uitlegging - Prejudicieel geschil - H.v.J.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 9
sept. 1991, A.R. nr. 9012, Bull. en Pas.,
1992, nr. 7.
Sociale reclassering- Beschutte werkplaats - Tewerkgestelde moeilijk te plaatsen werklozen - Aard van de rechtsbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec.
1991,A.R. nr. 7768,A.C., 1991-92, nr.
174.
Tegemoetkomingen - Integratietegemoetkoming - Opschorting van de uitbetaling voor een derde - Opneming in een
instelling - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16
maart 1992,A.R. nr, 7785,AC., 199192, nr. 375.
Tegemoetkomingen - Inkomen - Wijziging v66r de ingangsdatum - Inkomen
van het jaar van de ingangsdatum.
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1992, A.R. nrs. 7922 en 8104, A. C.,
1991-92, nrs. 788 en 789.

NATUURLIJK KIND- ZIE : AFSTAMMING- IHND

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.

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.

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.
Toerekenbaarheid - Rechtspersonen Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Straf- Bijkomende straf- Bijzondere
verbeurdverklaring- Vermogensvoordelen
rechtstreeks door de rechtspersoon verkregen.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
maart 1997,A.R. nr. P.96.1041.N,A.C.,
1997, nr. 152.
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel
bestanddeel. Eenheid van opzet -- Ontvoering van een kind - Bezoekrecht Rechterlijke beslissing - Niet vertonen van
een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling.
Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN,
Cass., 2 dec. 1997, A.R. nr. P96.0938.N,
A.C., 1997, nr. 523.

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

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
Verkiezing- Kiezers - In een beschutte
werkplaats tewerkgestelde werklozen.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec.
1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr.
174.
Verkiezing - Voordracht van kandidaten - Vordering van de werkgever tot
schrapping van de kandidatenlijst - Termijn.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni
1992, A.R. nr. 7926, A. C., 1991-92, nr.
556.
Verkiezing - Voordracht van kandidaten- Beroep- K.B. 18 okt. 1990, art. 37
- Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22 juni
1992, A.R. nr. 7926, A. C., 1991-92, nr.
556.
Beschermde werknemer - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden Voortdurende tekortkomingen - Ogenblik.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 19
sept. 1994, A.R. nr. S.94.0005.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 387.
Beschermde werknemers - Bijzondere
ontslagregeling - Dringende reden Eindvonnis - Hoger beroep - Verzoekschrift - Middel - Ontvankelijkheid Formulering - Tijdstip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24
nov. 1997, A.R. nr. S.96.0027.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 499.
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.
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Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling- Bijdrageplicht tegenover de sociale-zekerheidsinstelling- Personeel bedoeld in art. 41
wet 27 juli 1971.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov.
1992,A.R. nr. 8055,A.C., 1991-92, nr.
761.
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov.
1992, A.R. nr. 8055, A. C., 1991-92, nr.
761.
Bezoldigingsregeling - Uitvoerende
Macht- Ministeriele circulaire- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1994, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
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- lnhouding.
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- Alden 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.
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Noot G.B., Cass., 26 maart 1996,A.R. nr.
P.96.0359, A. C., 1996, nr. 104.
Voorlopige hechtenis - HandhavingEerste beslissing - Opdracht - Controle.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov.
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 453.
Bevoegdheid- Uitlevering - Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel
tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring
en betekening- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16
dec. 1997,A.R. nr. P.97.1405.N,A.C.,
1997, nr. 560.

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

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE
Onteigeningsbesluit- Beroep tot nietigverklaring- Bevoegdheid van de Raad
van State - Grenzen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt.
1995, A.R. nr. C.94.0479.F, Bull. en
Pas., 1995, nr. 432.

ONTVOERING VAN EEN KIND
Bezoekrecht- Rechterlijke beslissing Niet vertonen van een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling.
Concl. adv.-gen. m.o. S. D'HALLEWEYN,
Cass., 2 dec. 1997,A.R. nr. P.96.0938.N,
A.C., 1997, nr. 523.

OPENBAAR MINISTERIE
Burgerlijke zaken- Advies van het O.M.
- Verzoek tot heropening van de debatten.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
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 - N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Pensioenreglement - Aard.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept.
1993, A.R. nr. 8396, A.C., nr. 357.
Spoorwegen - N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personeel- Pensioen - Rustpensioen - Aanvraag.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept.
1993, A.R. nr. 8396,A.C., 1993, nr. 357.

OPENBAREINSTELLING
N ationale Kas voor Beroepskrediet Personeel - 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.

-275Allerlei- Financieringshuur- Leasingovereenkomst inzake roerende goederen - Verhuurde goed - Verlies Schorsing of ontbinding van de huurovereenkomst - Verbod voor de huurder
om zich daarop te beroepen - Beding Verenigbaarheid.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405,
Bull. en Pas., 1993, nr. 291.

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ZIE : IMMUNITEIT
PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Onroerend goed met hypotheek bezwaard - Bedrieglijke verkoop - Betaling van de hypothecaire schuldvorderingen naar aanleiding van die verkoop Gevolg.
Noot, G. D., Cass., 15 mei 1992, A.R. nr.
7517,A.C., 1991-92, nr. 487.
PENSIOEN
Vergoedingspensioen - Samenloop Arbeidsongeschiktheidsuitkering Z.I.V.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29
maart 1993, A.R. nr. 8276, A. C., 1993,
nr. 162.
Allerlei- Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Personeel Rustpensioen - Aanvraag.
Concl. adv.-gen. DE RAEvE, Cass., 20 sept.
1993,A.R. nr. 8396,A.C., 1993, nr. 357.
Werknemers - Rustpensioen -Loopbaan - Eenheid van loopbaan - BreukTeller - 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.
Werknemers - Rustpensioen - Gelijke
behandeling - Mannen en vrouwen Toepassingssfeer
Uitsluiting
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 Toepassingssfeer
Uitsluiting
Pensioenleeftijd - Verschil - Manne-

lijke 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.
Algemeen - Niet voor beslag vatbaar Rustpensioen en uitkering tot levensonderhoud - Samenvoeging - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni
1997, A.R. nr. C.96.0238.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 283.

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 - Bevoegdheid Handeling van een bestuurlijke overheid Verzoek tot nietigverklaring- Beoordeling t.a.v. de bevoegdheid.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., Ver. K.,
5 feb. 1993, A.R. nr. 8125, A. C., 1993,
nr. 77.
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.
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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.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april
1996,A.R. nr. C.94.0013.N,AC., 1996,
nr. 137.
Mdeling administratie- BevoegdheidBeroep tot nietigverklaring - Grenzen Akte van een administratieve overheid Naamloze vennootschap - Oprichting door
een administratieve overheid - Controle
door de overheid - Beslissingen bindend
voor derden- Ontstentenis - Akte van de
raad van bestuur.

Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb.
1997, A.R. nr. C.96.021l.N, A. C., 1997,
nr. 88.
Mdeling administratie - BevoegdheidBeroep tot nietigverklaring - Akten en reglementen van administratieve overheden - Administratieve overheden - Begrip.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb.
1997,A.R. nr. C.96.021l.N,A.C., 1997,
nr. 88.

RECHTBANKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak- Ambtshalve
wijziging door de rechter - Vordering gegrond op het bestaan van een contract Precontractuele fout- Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec.
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 531.
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 Geneesheren Magistraat-assessor- Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993,A.R. nr. 8110,A.C., 1993, nr. 550.
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6.1
- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechter - Tuchtzaak - Provinciale raad van de Orde van Geneesheren Samenstelling.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6
-Art. 6.1 - Internering gelast door rechters die uitspraak deden over voorlopige
hechtenis.
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Noot, M.D.S., Cass., 26 april 1994, A.R.
nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel6 -Artikel6.2- JeugdrechtbankMaatrEigelen ten aanzien van minderjarigen- Voorbereidende rechtspleging- Behoud in het milieu - Prestatie van opvoedkundige of filantropische aard- Aard
- Gevolg - Aanwijzingen van schuld Vermoeden van onschuld.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4
maart 1997, A.R. nr. P.96.1660.N, A. C.,
1997,nr. 123.
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6 -Artikel6.1- BelastingzakenInkomstenbelastingen - Voorziening voor
het hof van beroep - Hof van beroep Bevoegdheden - BelastingverhogingenBeschuldiging in strafzaken- Gegrondheid - Eerlijk proces.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29
sept. 1997, A.R. nr. S.96.0082.F, Bull.
en Pas., 1997, nr. 371.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel6 -Artikel6.1- Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Rechterlijk gewijsde - Strafzaken- Gezag van
gewijsde- Gelding ten opzichte van derden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt.
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997,
nr. 381.
Internationaal Verdrag burgerrechten en
politieke rechten- Artikel14.2- Vermoeden van onschuld- Voorlopige hechtenis - Handhaving- Eerste beslissing Wettigheid van het bevel tot aanhoudingOnderzoeksgerechten- Opdracht - Controle.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov.
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 453.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel6 -Artikel6.2- Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Eerste beslissing- Wettigheid
van het bevel tot aanhouding Onderzoeksgerechten- Opdracht- Controle.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov.
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en
Pas., 1~97, nr. 453.
Internationaal Verdrag Burgerrechten en
Politieke Rechten -Artikel14.3, aanhef en
c - Strafvervolging- Onredelijke vertraging- Gevolg.

Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr.
P.96.0488.N,A.C., 1997, nr. 543.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel6 -Artikel6.1- StrafvervolgingRedelijke termijn - Overschrijding Sanctie.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr.
P.96.0488.N, A.C., 1997, nr. 543.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel13- Daadwerkelijke rechtshulpStrafvervolging - Schending van de redelijke termijn- Verval van de strafvordering - Vermindering van de strafSchuldigverklaring zonder straf.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr.
P.96.0488.N,A.C., 1997, nr. 543.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 - Artikel 5.4 - Uitlevering Vreemdeling gedetineerd ter beschikking
van de Uitvoerende Macht - Voorziening
bij de rechter - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C.,
1997, nr. 560.

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 strafrechtelijk gewijsde t.a.v. de burgerlijke rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 12
okt. 1992,A.R. nr. 9417,Bull. enPas.,
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.
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Algemeen- Strafzaken- VrijspraakDraagwijdte.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20
mei 1997, A.R. nr. P.96.0141.N, A. C.,
1997, nr. 235.
Gezag van gewijsde- StrafzakenGelding ten opzichte van derden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt.
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997,
nr. 381.
Gezag van gewijsde- StrafzakenGelding ten opzichte van derden- Onvrijwillige slagen en verwondingen Alcoholintoxicatie of dronkenschap- Onderscheiden straffen- Schade- Oorzakelijk verband - Verzekeraar - Regresvordering.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt.
1997,A.R. nr. C.94.0030.N,A.C., 1997,
nr. 381.

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Beginsel van de gelijkheid der wapens Burgerlijke zaken -Advies van het O.M.
- Kennis van dat advies - Verzoek tot
heropening van de debatten- Weigering
van de rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Belastingzaken - Aanslag - Beslissing van de directeur der belastingen Behandeling van het bezwaarschrift door
een gedelegeerd ambtenaar.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 18 nov.
1993, A.R. nr. F.93.0026.F, Bull. en
Pas., 1993, nr. 4 70.
Beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Orde van
Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak- Magistraat-assessor- Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Beginsel van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter- Tuchtzaak
- Provinciale raad van de Orde van Geneesheren- Samenstelling.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, 24 dec.1993,
A.R. nr. 8810, A.C., 1993, nr. 550.
Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Cassatiemiddel - Bewering die een feitelijke beoordeling
inhoudt - Niet ontvankelijk middel.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14
maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F, A. C.,
1994, nr. 119.
Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling - Begrip - Grandslag.
Noot, J.F.L., Cass., 31 okt. 1994, A.R. nr.
S.94.0035.F, A. C., 1994, nr. 462.
Beginsel van behoorlijk bestuur -Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Ministeriele circulaire.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter een norm niet mag toepassen die een bepaling van hogere rang
schendt - Begrip - Uitvoerende Macht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
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.95.0011.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 44.
Besluiten - Verordeningsbesluiten Niet 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.95.0011.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 onmogelijkheid te verkeren op de terechtzitting van
het onderzoeksgerecht te verschijnen Recht van zijn advocaat om hem te vertegenwoordigen en een conclusie neer te leggen - Verplichting van het onderzoeksgerecht om op die conclusie te antwoorden.
Concl. eerste adv.-gen. VELD, Cass., 26
feb. 1992, A.R. nr. 9763, Bull. en Pas.,
1992, nr. 339.
Rekenhof- Procedure - Veroordeling
van rekenplichtige - Draagwijdte.
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Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
Burgerlijke zaken -Advies van het O.M.
- Kennis van dat advies - Verzoek tot
heropening van de debatten- Weigering
van de rechter.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Art. 14.3.g I.V.B.P.R. - Dwang- Inhoudelijke controle.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6
mei 1993,A.R. nr. 6416,A.C., 1993, nr.
225.
Strafzaken - Hof van assisen - Anonieme getuigen- Mogelijkheden tot ondervraging via een telefoonapparaat Verweermogelijkheden - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 15
juli 1997, A.R. nr. P.97.0780.N, A. C.,
1997, nr. 314.
Burgerlijke zaken- Rechterlijk gewijsde
- Strafzaken - Gelding ten opzichte van
derden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 okt.
1997, A.R. nr. C.94.0030.N, A. C., 1997,
nr. 381.

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 de batten - Afwijzing - Motivering.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige redenen - Begrip.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18
april1994, A.R. nr. S.93.0148.F, Bull.
en Pas., 1994, nr. 185.
Algemeen - Straf en strafmaat - Bijzondere motiveringsverplichting- Hofvan
Cassatie - Toetsing van het Hof- Marginale toetsing- Grens.
Concl. adv.-gen. Du JARDIN, Cass., 24 jan.
1995,A.R. nr. P.92.7292.N,A.C., 1995,
nr. 36.
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke
dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Oorspronkelijke tenlastelegging Herformulering - Vrijspraak - Vereiste.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20
mei 1997,A.R. nr. P.96.0141.N,AC.,
1997, nr. 235.

REGELING VAN RECHTSGEBIED
Strafzaken - Tussen raadkamer en
politierechtbank- Beschikking van de
raadkamer - Verwijzing van de verdachte
naar de politierechtbank en buitenvervolgingstelling voor hetzelfde feit, anders omschreven - Onbevoegdverklaring door de politierechtbank - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van
de beschikking van de raadkamer - Verwijzing van de zaak naar de raadkamer,
anders samengesteld.
Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R.
nr. 6761, A. C., 1991-92, nr. 635.

REKENHOF
Grondwettelijke opdracht - Veroordeling van rekenplichtige - Recht van verdediging- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni
1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.

SCHIP. SCHEEPVAART
Beslag - Bewarend beslag - Zeevordering- Zeeschip- Zeeschuld- Schuldenaar -Andere persoon dan de eigenaar.
Concl. eerste adv.-gen. D'HOORE, Cass., 1
okt. 1993, A.R. nr. 8050, A. C., 1993, nr.
391.

SCHULDVERGELIJKING
Wettelijke schuldvergelijking- Verjaring- Burgerlijke zaken - Stuiting.
Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993,
A.R. nr. 9649, A. C., 1993, nr. 425.
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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 -Loon Kosten ten laste van de werkgever - Buitenlandse werknemer - Tewerkstelling in
Belgie.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17
mei 1993, A.R. nr. 8322, A. C., 1993, nr.
239.
Werknemers - Bijdragen- Betaling Niet-betaling- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Daad- Fout- 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.
STEDENBOUW
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- ofverkavelingsverbod - 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- ofverkavelingsverbod - 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 - BouwverbodDraagwijdte.
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.

STRAF
Allerlei- Motivering- Thesting van het
Hof van Cassatie - Marginale toetsing Grens.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 24 jan.
1995, A.R. nr. P.92.7292.N, A. C., 1995,
nr. 36.
Andere straffen - Verbeurdverklaring Bijzondere verbeurdverklaring
Vermogensvoordelen - Misdrijf gepleegd
door rechtspersoon- Vermogensvoordelen
rechtstreeks door de rechtspersoon verkregen.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
maart 1997,A.R. nr. P.96.104l.N,AC.,
1997, nr. 152.

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, AC., 1991-92, nr. 208.
Ontvankelijkheid - Recht van verdediging- Schending- Dwang.
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Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6
mei 1993, A.R. nr. 6416, A. C., 1993, nr.
225.
Voorrecht van rechtsmacht - Instellen
van de strafVordering.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1
april1996, A.R. nr. P.96.0171.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,AC., 1995,
nr. 557.

UITLEVERING
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep -Kamer van inbeschuldigingstelling
- Opdracht.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N,AC., 1995,
nr. 526.
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldingstelling
- Bevoegdheid.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N,AC., 1995,
nr. 526.

Vreemdeling- Hechtenis - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en betekening - Verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling- Bevoegdheid onderzoeksgerecht.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16
dec. 1997,A.R. nr. P.97.1405.N,AC.,
1997, nr. 560.
Vreemdeling- Hechtenis - Verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling - Cassatieberoep - Wet Voorlopige Hechtenis 1990 Termijn - 'Thepasselijkheid.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16
dec. 1997,A.R. nr. P.97.1405.N,AC.,
1997, nr. 560.
Vreemdeling gedetineerd ter beschikking van de Uitvoerende Macht - Voorziening bij de rechter - Onbevoegdheid
onderzoeksgerecht - Verdrag Rechten van
de Mens - Artikel 5.4 - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16
dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C.,
1997, nr. 560.

UITVOERBAARVERKLARING
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Beslissing van de raadkamerHoger beroep- Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep - Kamer van inbeschuldingstelling - Opdracht.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs.
P.95.1146.N en P.95.1147.N,AC., 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 enP.95.1147.N,AC., 1995,
nr. 526.

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN
Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Bestanddelen.
Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R.
nr. 34, A. C., 1993, nr. 138.

VENNOOTSCHAPPEN
Gemeenschappelijke regels Handelsvennootschappen- Vereffening- Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers lnkomstenbelastingen - Rechten en voorrechten van de Schatkist - Beslag onder
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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.
Handelsvennootschappen- AlgemeenOntbinding - Vereffening - Handelaar,
ophouden van betaleii 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.
Handelsvennootschappen- Naamloze
vennootschappen - Oprichting door een
administratieve overheid - Controle door
de overheid - Beslissingen bindend voor
derden - Ontstentenis - Gevolg - Akte
van de raad van bestuur - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid van de Raad
van State - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb.
1997,A.R. nr. C.96.0211.N,AC., 1997,
nr. 88.

VERBINTENIS
Betaling- Toerekening van de betalingen - Schuld die interest geeft - Contractuele zaken - Vergoedende interest Begrip.
Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt.
1993, A.R. nr. 9496, Bull. en Pas.,
1993, nr. 435.
Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering - Begrip - Schuldvordering
vermeld in een n.a.v. een gerechtelijke verdeling door de notaris opgemaakte staat
van vereffening.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 sept.
1977, A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 336.

VERDELING
Gerechtelijke verdeling- Notariele staat
van vereffening - Geen homologatie Verzoek om bewarend beslag.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 sept.
1977, A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 336.

VERHAAL OP DE RECHTER
Artt. 1140 tot 1147 Ger.W.- Aansprakelijkheid van de Staat niet noodzakelijk
uitgesloten door de regels inzake verhaal op
de rechter.

Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19
dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas.,
1992, nr. 215.

VERJARING
Burgerlijke zaken - Termijnen - Arbeidsongeval - Fonds voor Arbeidsongevallen- Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen - Wijziging van de
graad van arbeidsongeschiktheid.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17
feb. 1992, A.R. nr. 7671, AC., 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, AC., 199192, nr. 317.
Strafzaken- Strafvordering- Stuiting - Boswetboek - Bosdecreet 13 juni
1990.
Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr.
6076, A.C., 1993, nr. 112.
Burgerlijke zaken- Stuiting - Schuldvergelijking
Wettelijke schuldvergelijking.
Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993,
A.R. nr. 9649, A. C., 1993, nr. 425.
Strafzaken - Strafvordering - Termijn- Aanvang- Slagen en verwondingen, doden - Onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en onopzettelijk doden.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr.
9627, A. C., 1994, nr. 16.
Bugerlijke zaken- Stuiting- Dwangsom - Bevel tot betaling - Verzet - Gevolgen.
Noot, M.D.S., Cass., 7 dec. 1995, A.R. nr.
C.95.0239.N, A. C., 1995, nr. 535.

VERWIJZING NA CASSATIE
Strafzaken - Voorlopige hechtenis Handhaving - Ernstige aanwijzigen van
schuld - Beslissing - Motivering - Tegenstrijdige gronden- Cassatie - Cassatie met verwijzing.
Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 juni
1994, A.R. nr. P.94.0762.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 313.
Strafzaken - Voorlopige hechtenis Cassatie - Cassatie met verwijzing- Cassatie zonder verwijzing - Begrip.
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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 - 'lbevallig feit - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 nov.
1992, A.R. nr. 7742, 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 hoger beroep is gekomen - Vonnis op verzet - Hoger beroep
van het O.M. en van de beklaagde- Gevolgen.
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.0437.F, A.C., 1993, nr. 397.
Strafzaken - Voorwerp.
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.0437.F,A.C., 1993, nr. 397.

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.
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak- Ambtshalve
wijziging door de rechter - Vordering gegrond op het bestaan van een contract Precontractuele fout - Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec.
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 531.
Strafzaken - Strafvordering - Overschrijden van de redelijke termijn - Onredelijke vertraging- Gevolg.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 9
dec. 1997, volt. zitt., A.R. nr.
P.96.0448.N, A. C., 1997, nr. 543.

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.

VONNISSEN EN ARRESTEN
Burgerlijke zaken- Algemeen- Te laat
ingediende conclusie - Wering van de conclusie uit het debat.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 31 okt.
1991, A.R. nr. 9069, Bull. en Pas.,
1992, nr. 123.

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.

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.

lnvrijheidstelling- Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verzoekschrift tot opheffing van de voorwaarden - Handhaving van de voorwaarden - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Noot, J.d.J., Cass., 27 okt. 1992,A.R. nr.
7081, A. C., 1992-93, nr. 696.
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assisen verwezen beschuldigde - Bevoegdheid.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr.
7285, A. C., 1991-92, nr. 816.
Regeling van de rechtspleging - Verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Beschikking van de
raadkamer waaruit de invrijheidstelling
van de verdachte volgt - Hoger beroep van
de procureur des Konings tegen die beschikking - Kamer van inbeschuldigingstelling - Handhaving van de hechtenis - Omstandigheden van de zaak op
het ogenblik van de beslissing.
Noot, J.F.L., Cass., 20 okt. 1993, A.R. nr.
P.93.1352.F, 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.- Toepasselijkheid.
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.
Handhaving - Eerste beslissing -Wettigheid van het bevel tot aanhouding Onjuiste motivering- Vermoeden van onschuld - Miskenning - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov.
1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 453.

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
Inschrijving in het register van bewaring der hypotheken - Niet in rechte of
voor notaris erkende onderhandse akte van
verkoop van een onroerend goed- Eis tot
vernietiging.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 6 sept.
1991, A.R. nr. 7540, A. C., 1991-92,
nr. 6.
Inkomstenbelastingen - Rechten en
voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen Vereffening - Wettelijke hypotheek- lnschrijving- 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
VORDERING IN RECHTE
Burgerlijke zaken- Rechtsingang- Artikel 700 Ger.W.- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass.,
30 okt. 1997, A.R. nr. C.96.0291.N,
A.C., 1997, nr. 437.
Burgerlijke zaken- Kind wiens afstamming niet vaststaat - Vordering tot levensonderhoud tegen de vermoedelijke vader Beschikking waarbij partijen

-285verwezen worden naar de rechtbank Aanhangigmaking- Wijze.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass.,
30 okt. 1997, A.R. nr. C.96.0291.N,
A.C., 1997, nr. 437.
Burgerlijke zaken- Oorzaak- Ambtshalve wijziging door de rechter- Vordering gegrond op het bestaan van een contract- Precontractuele fout- Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec.
1997, A.R. nr. C.96.0125.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 531.
Burgerlijke zaken - Faillissement Vordering van de curator - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 dec.
1997, A.R. nr. C.96.0306.F, Bull. en
Pas., 1997, nr. 532.

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

WEGVERKEER
Wegverkeersreglement van 01-12-75
(reglementsbepalingen) -Art. 2.29- Betalend parkeren.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april
1994, A.R. nr. P.93.1218.N, A. C., 1994,
nr. 198.
Wegverkeersreglement van 01-12-75
(reglementsbepalingen)- Art. 27 -Art.
27.3- Betalend parkeren.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april
1994, A.R. nr. P.93.1218.N, A. C., 1994,
nr. 198.

WERKLOOSHEID
Recht op werkloosheidsuitkering - Beslissing- Ontzegging 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- Aanmerkelijke 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 verlfi].aring - 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.

WERKSTAKING EN UITSLUITING
Kort geding- Bevoegdheid van de rechter- Voorlopige beoordeling - Stakingsrecht - Niet onredelijke rechtsnorm.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass.,
31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.015l.N,
A.C., 1997, nr. 56.

-

286

WETTEN.DECRETEN.ORDONNANTIES. BESLUITEN
Werking in de tijd en in de ruimte Werking in de tijd - Huwelijksvermogensstelsels - Wetsconflict - Wettelijk
stelsel - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9
sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en Pas.,
1993, nr. 337.
Allerlei- Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Pensioenregeling -Aard.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept.
1993,A.R. nr. 8396,A.C., 1993, nr. 357.
Werking in de tijd en in de ruimteWerking in de tijd- Samenloop van misdrijven - Uitleggingswet - Wijzigingswet - Begrippen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 16 nov.
1994, A.R. nr. P.94.1206.F, Bull. en
Pas., 1994, nr. 491.
Wettigheid van besluiten en verordeningen- Gemeente Mol - Politiereglement
"dierenmarkt" van 3 feb. 1992 - Artt. 13
en 22 - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 6
dec. 1994, A.R. nr. P.93.1561.N,A.C.,
1994, nr. 537.
Allerlei - Ministeriele circulaire Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
sept. 1995, A.R. nr. C.94.0417.F, Bull.
en Pas., 1995, nr. 360.
Werking in de tijd en in de ruimteWerking 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.95.0011.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 44.
Werking in de tijd en in de ruimteWerking 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.95.0011.F, Bull. en
Pas., 1996, nr. 44.

Werking in de tijd en in de ruimteWerking in de tijd- Administratieve akte
- Akte van erkenning - Inhouding.
Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr.
C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351.
Uitlegging - Uitleggingswet - Begrip.
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.
Uitlegging - Bindende uitlegging van de
wet - Wetgevende Macht- 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, nr.
412.
Uitlegging - Uitleggingswet - Uitwerkingen.
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.
Uitlegging- Uitleggingswet- Pensioen- Werknemers - RustpensioenGelijke behandeling- Mannen en vrouwen - Toepassingssfeer - Uitsluiting Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers.
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.

WOONPLAATS
Schending van de woning- Art. 439 Sw.
- Woning - Begrip.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN,
Cass., 21 okt. 1992, A.R. nr. 9804, Bull.
en Pas., 1992, nr. 679.
WRAKING
Orde van Geneesheren - Provinciale
raad - Tuchtzaak - Magistraat-assessor - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec.
1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Orde van Geneesheren - Provinciale
raad - 'fuchtzaak- 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.
Strafzaken- Vormvoorschriften en termijnen - Openbare orde.
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Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C.,
1997, nr. 485.
Strafzaken - Verzoek tot wraking Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep
- Vorm.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C.,
1997, nr. 485.
Strafzaken - Verzoek tot wraking Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep
- Arrest van het hof van beroep Cassatieberoep - Vorm van het cassatieberoep.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C.,
1997, nr. 485.
Strafzaken - Redenen tot wraking Ontstaan na aanvang pleidooien - Voordragen van de wraking - Tijdstip.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18
nov. 1997, A.R. nr. P.96.1364.N, A. C.,
1997, nr. 485.

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Ziektekosten- VerzekeringsinstellingGeneeskundige verstrekkingen aan het
slachtoffer van een verkeersongeval Slachtoffer als persoon ten laste - Vordering tot terugbetaling tegen de verzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt - Veroorzaker van het ongeval
verstrekkingsgerechtigd lid van de
verzekeringsinstelling - Subrogatie van de
verzekeringsinstelling in de rechten van het
slachtoffer van het ongeval - Begrip.

Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 4
nov. 1991, A.R. nr. 9101, A. C., 199192, nr. 127.
Arbeidsongeschiktheid - Uitkeringen Gedekte schade.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei
1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr.
488.
Algemene begrippen - Cumulatieverbod- Schadeloosstelling krachtens andere wetgeving - Gedekte schade.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei
1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr.
488.
Ziektekostenverzekering - N og niet gedekte persoon - Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde - Vonnis dat de
vordering van de verzekeringsinstelling afwijst - Derdenverzet van het R.I.Z.I.V. Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 1
maart 1993, A.R. nr. 9595, Bull. en
Pas., 1993, nr. 121.
Ziektekostenverzekering - Gezondheidsdienst - Beheerscomite - Advies Dringende noodzakelijkheid - Minister
van Sociale Voorzorg- Beoordeling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22
maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en
Pas., 1993, nr. 154.
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Samenloop - Vergoedingspensioen.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 29
maart 1993, A.R. nr. 8276, A. C., 1993,
nr. 162.

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. F AIDER,

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.
constitutionnelles.

CH. FAIDER,

Les quatre grandes libertes

15 oktober 1877 -

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

L'autonomie communale.

15 oktober 1878 -

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

Les finances publiques.

15 oktober 1879 -

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

La repression.

15 oktober 1880 -

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

La force publique.

15 oktober 1881 interieure.

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

La force publique et la paix

16 oktober 1882 -

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

Le droit de petition.

15 oktober 1883 -

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

La justice et son palais.

15 oktober 1884 nelle.

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

15 oktober 1885 -

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

15 oktober 1886 de jurisprudence.

Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER K:!ELE,

La

topique

constitution-

Le genie de la Constitution.
Les retours

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.

-2901 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 d'amortisation.

CH. MESDACH DE TER KlELE,

Proc.-gen.

1 oktober 1891 - Proc.-gen. CH.
des pouvoirs spirituel et tempore[.

MESDACH DE TER KlELE,

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen.
tration de la justice civile.

MELOT,

M. le procuDu

Separation

Les lenteurs de ['adminisLe procu-

2 oktober 1893 - Proc.-gen.
reur general Faider.

CH. MESDACH DE TER Kl:ELE,

1 oktober 1894 - Proc.-gen.
individuelle et collectivisme.

CH. MESDACH DE TER KrELE,

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

KlELE,

Propriete

De ['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 ['intervention du ministere public dans le jugement des affaires civiles.
2 oktober 1899 - Adv.-gen.
lat et sous l'empire.

VAN ScHOOR,

La presse sous le consu-

1 oktober 1901 - Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ['administration de la justice repressive.
1 oktober 1902 - Adv.-gen. R.
seil d'Etat en Belgique.

JANSSENS,

De ['institution d'un Con-

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R.
340 du Code civil.

JANSSENS,

Des origines de ['article

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Le Comte de Neny et le

1 oktober 1904
Conseil prive.

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de
Gerlache et le Premier President Defacqz.
1 oktober 1906 - Proc.-gen. R.
droit international prive.

JANSSENS,

Nicolas Bourgoingne. Le

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R.
struction criminelle.

JANSSENS,

Philippe Wielant et ['in-

1 oktober 1908
de la loi.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Des pourvois dans 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-

-2912 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
['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 a la 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

LECLERCQ,

Propos constitutionnels.

15 september 1931 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, De certaines dispositions garantissant la liberte.

Le juges d'un

15 september 1932 peuple libre.

Eerste adv.-gen. B.

JOTTRAND,

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

16 september 1935 - Adv.-gen. G. SARTIN!
juridiction internationale de droit prive.

15 september 1936 - Adv.-gen. L. CORNIL, De taak van magistraat
en advocaat op het gebied van het strafrecht.
15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE Reflexions sur ['instance et la procedure de cassation en matiere repressive.

-29215 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 1947 - Proc.-gen. L.
Justitiepaleis te Brussel.

CoRNIL,

De wederopbouw van het

15 september 1948 - Proc.-gen. L.
Ses origines et sa nature.

CoRNIL,

La Cour de cassation -

16 september 1946
minel.

15 september 1949 bedeling.

Adv.-gen.

CH. CoLARD,

De vrouw in de rechts-

15 september 1950 - Proc.-gen. L.
Considerations sur sa mission.

CoRNIL,

La Cour de cassation -

15 september 1951 - Proc.-gen. L.
betreffende de misdadige jeugd.

CoRNIL,

Een voorontwerp van wet

15 september 1952 - Proc.-gen. L.
Reformes mineures de la procedure.

CORNIL,

La Cour de cassation -

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R.
Hof van Verbreking in 1853.

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

-2931 september 1964 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pourvois dans ['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, Beflexions 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.

VAN DER MEERSCH,

Be-

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 Bechtsstaat.

1 september 1980

Proc.-gen. F.

DuMON,

Quo Vadimus ?

1 september 1981
Proc.-gen. F.
onbekend en miskend.

DuMON,

1 september 1982
nisterie.

Proc.-gen. R.

1 september 1983 - Proc.-gen. E.
bij de leiding van het rechtsgeding.

De Bechterlijke Macht,

CHARLES,

KRINGS,

Over het openbaar mk

Het ambt van de rechter

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Overwegingen bij de toepassing van de wet op de voorlopige hechtenis.

-2942 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de
gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten.
1 september 1986 - Proc.-gen. E. KRINGS,
en de faillissementsprocedure.
1 september 1987 bij een verjaardag.

De

Rechterlijke

Macht

Proc.-gen. E. KRINGS, Kritische kanttekeningen

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaarheden van de Rechterlijke Macht.
1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen betreffende de rechtsstaat, scheiding der machten, en de Rechterlijke Macht.
3 september 1990 - Proc.-gen. E. KRINGS, Aspecten van de bijdrage
van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming.
2 september 1991 vandaag.

Proc.-gen.

H.

LENAERTS,

Cassatierechtspraak

1 september 1992 - Eerste adv.-gen. J. 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.
2 september 1996 terlijke Macht.

Proc.-gen. J. VELD, Vertegenwoordiging en Rech-
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Blancquaert, 139
Blijweert e.a., 596
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Campinia Fashion P.V:B.A. (Faillissement), 507
Can, 302, 504
Can Battal, 744
Capron, 1360
Carmans e.a., 1074
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Cibo N.V:, 571
Claeys, 1202
Clarysse e.a., 1233
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van de stad Gent, 796
Collignon, 1250
Cols, 1392
Commercial Union Belgium N.V:, 373
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Coryn, 201
Cosmina Detergents N.V: e.a., 1009
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C.S.C. Computer Sciences N.V:, 1039
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