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1.

Bevoegdheid

27.10.95 T. Vred 96, 400 volstrekte bevoegdheid - uitbreiding na inleiding - boven
bevoegdheidsdrempel "ratione summae" - wegens vergetelheid
(ook geciteerd in T.P.R.2002-3, "De bevoegdheid", J.Laenens, p.1502, noot 13); T. Vred .2008, p.
343 (noot 6 onder vonnis Vred.Westerlo,02.04.2007).
Nogmaals gepubliceerd in T. Vred .2004, 158.
T. Vred 96, 368 moderne familieraden op zoek naar hun bevoegde vrederechter.
(Ook geciteerd in "De hervorming van het voogdijrecht", P.Senaeve e.a., p.256, noten 5 en 8, en in
"Jongeren en Recht", Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten, p.15, 26); 'Overzicht van
rechtspraak - De bevoegdheid', J.Laenens in T.P.R.2002, p.1569).
T. Vred 96, 363 minnelijke verdeling voor de Vrederechter: niet raar, maar waar?
11.09.97 RW98-99, 167 Bevoegdheid en aanleg - materiële bevoegdheid - politierechtbank schade uit een verkeersongeval

(ook geciteerd in T.P.R.2002-3, "De bevoegdheid", J.Laenens, p.1515, noot 116).
14.03.00 RW 00-01,634 Bevoegdheid en aanleg - territoriale bevoegdheid - Vrederechter - verzoek
tot inobservatieneming van geesteszieke - Vrederechter van de plaats waar de zieke zich bevindt begrip.
19.12.02 T.V.2005, 416 Volstrekte bevoegdheid – loonoverdracht – geldigverklaring –
tegenvordering tot schadevergoeding – verwijzing naar de arrondissementsrecht
Met noot: hoofdvordering terug verwezen naar de Vrederechter – tegenvordering verwezen naar
de Rechtbank van Koophandel
10.05.07 RW 08-09,205 Bevoegdheid en aanleg - materiële bevoegdheid a.betwisting - akkoord van partijen voor verwijzing naar bevoegde rechter - draagwijdte - exceptie
van onbevoegdheid.
b.Politierechtbank - verkeersongeval - begrip - openbare weg - voetganger - deelnemer aan
verkeer - overhangende tak op parking van warenhuis.
T. Vred 2008,328 idem (met noot)
20.12.07 T. Vred 2008,357 Bevoegdheid -regeling van bevoegdheidsincidenten - exceptie van
territoriale onbevoegdheid opgeworpen door de verweerder -exceptie van volstrekte
onbevoegdheid ambtshalve opgeworpen door de Rechtbank van Koophandel - verwijzing naar de
Arrondissementsrechtbank - draagwijdte en gezag van de beslissing van de
Arrondissementsrechtbank (art.660 Ger.W.) - lot van het incident omtrent de territoriale
onbevoegdheid voor de verwijzingsrechter - (nieuwe) verwijzing naar de
Arrondissementsrechtbank.
08.07.2008 T. Vred 2010,125 Materiële en territoriale bevoegdheid – verhuur van onroerend goed
– betwisting door de verweerder – verwijzing naar de materieel bevoegde vrederechter –
verwijzingsrechter beoordeelt zelf zijn bevoegdheid – verwijzing wegens territoriale onbevoegdheid
– uitzondering op artikel 660, tweede lid Ger.W. - derde rechter verwijst naar de
arrondissementsrechtbank.
27.11.2008 T. Vred 2010, 133 Bevoegdheid – vrederechter – art.591- 21° Ger.W. kredietovereenkomst – consumentenkrediet – niet- toegestane debetstand op zichtrekening –
ambtshalve onderzoek materiële bevoegdheid – verzending naar arrondissementsrechtbank.
24.11.2009 R.W. 2010-11, 464; T. Vred. 2011, 58 Bevoegdheid en aanleg – territoriale
bevoegdheid – vrederechter – voorlopig bewind – ambtshalve toetsing
De vrederechter, die wordt aangesproken met het oog op de aanstelling van een voorlopige
bewindvoerder, moet ambtshalve zijn territoriale bevoegdheid onderzoeken en, in geval van
vermeende territoriale onbevoegdheid, de zaak verwijzen naar de arrondissementsrechtbank.
27.10.09 RW 10-11, 1012 Ouderlijk gezag – vermogen van het minderjarige kind –
vertegenwoordiging – vervreemding van een onroerend goed uit de nalatenschap – verkoop uit de
hand – machtiging van de vrederechter – territoriale bevoegdheid
27.07.2010 (vermeld in Arrondrb. Kortrijk 9 11 2010) R.W. 2011-12, 4; T. Vred. 2012, 36 & 38
Bevoegdheid en aanleg- Bevoegdheidsincidenten - Arrondissementsrechtsrechtbank –
Rechtstreekse verwijzing naar bevoegde rechter – miskenning art.640 Ger.W. - Geen bindende
verwijzing.
2.

Burenhinder

23.06.88 RW90-91,195 milieurecht - uitstoting van stofdeeltjes, roet- en zwavelneerslag
(ook geciteerd in S.Stijns, 'Zakenrecht', p.393, voetnoot 305, en M. Van Hoecke, bijdrage in
Vrederechter, Openbare Dienst, Brugge, die Keure 1989, 153)

02.06.95 RW96-97,1164 hinder - eerste ingebruikneming - weerslag op aansprakelijkheid - hoge
blinde platenmuur op een hoek van uitrit - belemmering van uitzicht van nabuur en gevaar voor
verkeersveiligheid - gedeeltelijke verwijdering
(ook geciteerd in T.P.R.2001/2, 'Overzicht van rechtspraak - zakenrecht', p.910, noot 280 & 284 en
p.925, noot 354; S.Stijns, 'Burenhinder', p.409, noot 404)
15.05.97 T. Vred 97, 329 ladderrecht - verticale grenzen van eigendom - hinder - rechtsmisbruik.
(ook geciteerd in T.P.R.2001/2, 'Overzicht van rechtspraak - zakenrecht', p.873, noot 125 en p.
1142, noot 1173)
23.06.88 T. Vred 88, 281 luchtvervuiling - bestuurlijke machtiging - niet relevant schade bepaalbaarheid - tolerantiegraad van de bevolking.
(ook geciteerd in 'Vrederechter openbare dienst', p.153 en S.Stijns, 'Burenhinder', p.393, noot
305).

3.

Consumentenkrediet

07.06.96 T. Vred 97, 454 bankkaart - zorgvuldigheidsplicht bank - overlijden rekeninghouder.
ook in RW97-98, 956 Bank - bankkaart - overlijden van de cliënt - kennisgeving aan de bank - nietblokkering van de bankkaart - afhalingen - aansprakelijkheid van de bank (met noot van Koen Van
Raemdonck, assistent Universiteit Antwerpen)
opnieuw gepubliceerd T. Vred -1998, 106 Bankkaart - zorgvuldigheidsplicht bank - overlijden
rekeninghouder
10.02.95 T. Vred -1998, 543 Consumentenkrediet - betalingsfaciliteiten - toelaatbaarheid wedereis
kredietgever - vervroegde opeisbaarheid ontoelaatbare sanctie - toestaan van een "adempauze".
(ook geciteerd in 'overzicht van rechtspraak - privaat bankrecht', T.P.R. 4/99, p.1871 en 1878 en
inT.B.H.2000, p.120, voetnoot 289)
29.06.99 T.V.-2000, 106 Consumentenkrediet - loonafstand - kennisgeving - bekrachtiging oproeping - vermeldingen - nietigheid - onmiddellijke opeisbaarheid - ingebrekestelling.
(Ook geciteerd in T.P.R.2004-4, "Overzicht van rechtspraak Consumentenbescherming", p.1976).
19.12.02 T.V.2005, 416 Volstrekte bevoegdheid – loonoverdracht – geldigverklaring –
tegenvordering tot schadevergoeding – verwijzing naar de arrondissementsrecht
Met noot: hoofdvordering terug verwezen naar de Vrederechter – tegenvordering verwezen naar
de Rechtbank van Koophandel
27.11.2008 T. Vred 2010, 133 Bevoegdheid – vrederechter – art.591- 21° Ger.W. kredietovereenkomst – consumentenkrediet – niet- toegestane debetstand op zichtrekening –
ambtshalve onderzoek materiële bevoegdheid – verzending naar arrondissementsrechtbank.
11.06.2009 RW09-10, 1576 Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding - Betalingsfaciliteiten
4.

Eigendom & mede-eigendom, syndicus, erfdienstbaarheid en vruchtgebruik

31.01.94 T. Vred 96, 416 erfdienstbaarheden - lichten (vensters) en overgang (uitweg) - vordering
tot afschaffing - art.1371/bis Ger.W. -

(met noot (in het Frans) van Corinne Mostin - ook geciteerd in R.W.2000-2001, 339 (voetnoot 33).
(ook geciteerd in T.P.R.2001/2, 'Overzicht van rechtspraak - zakenrecht', p.1124, noten 1103 &
1104 en in 'Erfdienstbaarheid van overgang versus recht van uitweg', (door S.Van Der Jeught in T.
Vred .2003, p.349))
02.06.95 RW96-97,1164 hinder - eerste ingebruikneming - weerslag op aansprakelijkheid - hoge
blinde platenmuur op een hoek van uitrit - belemmering van uitzicht van nabuur en gevaar voor
verkeersveiligheid - gedeeltelijke verwijdering
(ook geciteerd in T.P.R.2001/2, 'Overzicht van rechtspraak - zakenrecht', p.910, noot 280 & 284 en
p.925, noot 354; S.Stijns, 'Burenhinder', p.409, noot 404)
15.05.97 T. Vred 97, 329 ladderrecht - verticale grenzen van eigendom - hinder - rechtsmisbruik.
(ook geciteerd in T.P.R.2001/2, 'Overzicht van rechtspraak - zakenrecht', p.873, noot 125 en p.
1142, noot 1173)
17.11.95 T. Vred 2000, 348 Gedwongen mede-eigendom - aanstelling van een syndicus voorlopige syndicus - rechtsvordering - rechtspleging - eenzijdig dan wel tegensprekelijk
verzoekschrift.
(ook geciteerd in T.P.R.2001/2, 'Overzicht van rechtspraak - zakenrecht', p.981, noot 587; T. Vred .
2007, p.17, noot 77)- 'De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de syndicus'(F.Baudoncq), p.145,
noot 541)
22.06.00 T. Vred 2002, 226 Onderscheid der goederen - onroerend door bestemming - beding van
vervroegde roerendmaking - ongegronde vordering van de verkoper tot verwijdering van
toebehoren welke onroerend zijn door bestemming (vonnis i.v.m. kloddenmachine) met noot (nl. verwijzing naar J.Kokelenberg e.a., 'Overzicht van rechtspraak zakenrecht
(1994-2000)' in T.P.R.2001, 851-851).
22.06.00 RW 01-02, 464 Vruchtgebruik - opzegging huurovereenkomst voor eigen gebruik noodzaak van vereniging van twee gebouwen in één - werken die de daden van beheer die de
vruchtgebruiker mag verrichten, overstijgen.
21.12.2006 RW.09-10,80 Mede-eigendom – Onverdeeldheid – opzegging van huurovereenkomst
door één mede-eigenaar – Gewone daad van beheer
20.12.2007 T. Vred 2009, 464 Appartementseigendom – vordering jegens huurder van een
eigenaar – bevoegdheid van syndicus

5.

Gerechtskosten

21.11.95 RW96-97, 756 burgerlijke rechtspleging - gerechtskosten - vertaling dagvaarding
29.03.96 T. Vred 97, 186 woninghuur
verzoekschriftprocedure in huurzaken - geen keuzevrijheid voor de instelling van de vordering schending beginsel vermijden van nutteloze kosten (Ook geciteerd in 'Handboek algemeen
huurrecht, M.Dambré e.a., p.662, noot 140).
14.11.96 RW97-98, 233 burgerlijke rechtspleging - gerechtskosten - disproportie gerechtskosten
en waarde van het geschil - houding van eiser
(ook geciteerd in "Het tergend en roekeloos geding", Lamine e.a., p.21, noot 105)
06.02.97 T. Vred 97, 479 Rechtsplegingsvergoeding - verhoudingsgewijze toekenning
(ook geciteerd in "Het tergend en roekeloos geding", Lamine e.a., p.27, noot 145)

06.02.97 RW98-99, 237 Burgerlijke rechtspleging - gerechtskosten - rechtsplegingsvergoeding advocaat die deel van de door de rechtsplegingsvergoeding beoogde materiële handelingen niet
verricht heeft.
7.03.03 RW 02-03,1676 Burgerlijke rechtspleging - minnelijke schikking - verplichting inzake
huurgeschillen - weigering van onderhandeling - veroordeling tot de gerechtskosten (ook geciteerd
in "Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake het geding", bijdrage van B.Allemeersch en
Kris Wagner, assistenten K.U.Leuven- advocaten, in R.W.03-04, 1121; 'De wet van 26.04.07 tot
wijziging van het Ger.W. met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand
doorgelicht', P.Taelman en P.Van Orshoven, p.148, noot 149)
19.01.96 T.V.2004,161 Rechtspleging - betaling aan de deurwaarder bij de betekening van de
dagvaarding - rechtsplegingsvergoeding.
22.07.04 T.V.2005,297 Ereloon - advocatenvennootschap - vertegenwoordiging ter zitting door
advocaat-medewerker - gelijk te stellen met verschijning in persoon - geen aanspraak op
rechtsplegingsvergoeding.
05.10.04 T.V.2005,281 Kosten juridische bijstand - terugvordering van het ereloon van de advocaat
van de winnende partij - geen noodzakelijke bijstand - ongegrond.
02.10.08 RW 08-09,1199 Gerechtskosten - rechtsplegingsvergoeding - procedure bij verstek impliciet verzoek tot vermindering van de basisrechtsplegings-vergoeding.
10.04.08 RW 08-09,1236 Gerechtskosten - rechtsplegingsvergoeding - begroting zowel in geld
waardeerbare als niet in geld waardeerbare vorderingen - voorrang voor niet in geld waardeerbare
vordering.
08.05.08 RW 08-09,1238 Gerechtskosten - rechtsplegingsvergoeding - begroting
meerpartijengeschil - één eiser en twee verweerders met een afzonderlijk belang - vordering
gegrond ten aanzien van een van beide verweerders - afzonderlijke rechtsplegingsvergoeding voor
de in het gelijk gestelde verweerder.
15.06.2009 RW09-10, 1486 Gerechtskosten – rechtsplegingsvergoeding – in geld waardeerbare
vordering- herleiding - gevolg
11.06.2009 RW09-10, 1576 Gerechtskosten – Rechtsplegingsvergoeding - Betalingsfaciliteiten

14.05.2011 RW10-11,1580 Gerechtskosten-rechtsplegingsvergoeding-Begroting
-Samenvoeging vorderingen voor tussenvonnis en eindvonnis.

6.

Huur (handelshuur)

20.11.91 RW93-94,106 overeenkomst - handelshuur - vordering tot ontruiming van het gehuurde
goed bij het verstrijken van de huurtermijn - rechtsmisbruik - begrip - uitstel van betaling - afweging
van de belangen van beide partijen.

28.04.95 RW96-97, 1204 handelshuur - voortijdige beëindiging door de verhuurder bij het
verstrijken elke driejarige periode- beding in het contract dat de wettelijke voorwaarden bepaalt
waaronder de verhuurder dit opzeggingsrecht kan uitoefenen - verwijzing naar de in de
handelshuurwet bedoelde mogelijkheid.
18.04.02 RW 03-04,1312 Handelshuur - verbouwingen uitgevoerd door de huurder - bevel tot
stopzetting van werken - ordemaatregel.
(Ook geciteerd in 'Kroniek van het handelshuurrecht (2000- 2005)', R.W.2005-2006,p.1566)
17.10.02 T. Vred .2004,68 Handelshuur - vergoeding wegens uitzetting (een kunstgalerij is
RW 04-05, 149 fundamenteel verschillend van een interieurzaak.
(Als noot geciteerd onder Vred.Veurne-Nieuwpoort, 19.08.2003, R.W.2004-2005, 1192).
(Ook geciteerd in 'Kroniek van het handelshuurrecht (2000- 2005)', R.W.2005-2006,p.1579)
22.07.04 T.Not.2005,142 Handelshuur - vordering inzake orienterend/ beschrijvend onderzoek
enkel
T.V.2005,179 jegens de vroegere overdrager van de handelshuur - keuzerecht van de
schuldeiser(eigenaar) - hoofdelijke borg -dwangsom.
(Ook geciteerd in 'Kroniek van het handelshuurrecht (2000- 2005)', R.W.2005-2006,p.1569;
'Knelpunten handelshuur', Tilleman e.a., p.28, noot 98 en p.113, noot 71).
03.07.03 RW 05-06,114 Handelshuur -toepassingsgebied - uitzondering - huur toegestaan door
voorlopige bewindvoerders over andermands goederen - begrip - voorlopige bewindvoerder
aangesteld in het raam van de wet van 18 juli 1991.
(Ook geciteerd in "Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder", T.Wuyts,
p.78, noot 275)
03.07.03 T.V.2005,485 Voorlopige bewindvoering - machtiging tot het sluiten van een handelshuur
van vijf jaar - ontoelaatbaar - geen bezoek aan de beschermde persoon.
18.10.2007 T. Vred 2009,309 Handelshuur - huurhernieuwing - nieuwe huurprijs- geen intrest ex
tunc
7.

Huur (woninghuur)

04.12.90 T. Vred 91, 176 woninghuur - wet van 22.12.89, art.4 - opzegging wegens verbouwing of
renovatie - toetsing van het voornemen - loutere comfort .Verbetering geen verbouwing of
renovatie
30.03.93 T. Vred 94, 323 beding in een huurovereenkomst over de huurprijsaanpassing interpretatie.
Sporadisch gebruik gehuurde woning - gevolgen - contractuele tekortkoming - uiT. Vred oering van
herstellings- en onderhoudswerken verhuurder - toepasselijkheid art.2 woninghuurwet over de
staat (met noot van B.Hubeau)
(Ook geciteerd in "Woninghuur" Merbots&Merchiers, p.16 voetnoot 10 en 'Handboek algemeen
huurrecht, M.Dambré e.a., p.360, noot 71)
29.03.96 T. Vred 97, 186 woninghuur - aanvaarde opzegging voor het einde van de eerste of
tweede driejarige periode - vergoedingsregeling beëindiging huurovereenkomst zonder motivering
niet per analogie van toepassing.
verzoekschriftprocedure in huurzaken - geen keuzevrijheid voor de instelling van de vordering schending beginsel vermijden van nutteloze kosten (Ook geciteerd in 'Handboek algemeen
huurrecht, M.Dambré e.a., p.662, noot 140).

01.03.96 RW97-98, 1054 Huur - woninghuur - ontbinding wegens wanprestatie - recht op
behoorlijke huisvesting - tijdelijke wanbetaling van de huurder
(Ook geciteerd in 'Handboek algemeen huurrecht, M.Dambré e.a., p.82, noot 100) en 'Overzicht
publiek recht' van J.Vande Lanotte en G.Goedertier, p.571); 'Voorlopig bewind - praktische
handleiding,p.32, noot 35).
20.05.99 RW 01-02, 573 Huur - woninghuur - opzegging voor eigen gebruik 1. vervroegde teruggave van het gehuurde goed door de huurder - vertrekpunt van de termijn
waarbinnen het goed door de verhuurder moet worden betrokken - initieel beoogde termijn.
2. begrip "persoonlijk en werkelijk betrekken" - beperkt persoonlijk gebruik.
22.06.00 RW 01-02, 464 Vruchtgebruik - opzegging huurovereenkomst voor eigen gebruik noodzaak van vereniging van twee gebouwen in één - werken die de daden van beheer die de
vruchtgebruiker mag verrichten, overstijgen.
03.02.05 T. Vred 2006, 207 Woninghuur - besmetting met faraomieren - vrijwaring voor verborgen
gebreken - ontbinding ten laste van de verhuurder.
05.07.05 T. Vred 2006, 266 Woninghuur - vorm van materiële hulpverlening door OCMW uitgeprocedeerde kandidaat-vluchteling - geen huurprijs, dus geen huurovereenkomst - geen
bezetting ter bede - bezetting zonder recht noch titel - uitoefening beëindigingsrecht van de
verhuurder - redelijke termijn - geen rechtsmisbruik - geen rechterlijke verlenging, noch termijn van
respijt - geen rechtstreekse werking van het Kinderrechtenverdrag.
17.03.05 T. Vred 2006, 312 Sociale huur - laattijdige betaling in de loop van de maand - procedure
onevenredig in verhouding tot aanleiding - veroordeling van sociale huisvestingsmaatschappij tot
de kosten.
29.06.04 RW 06-07, 236 Woninghuur - opzegging voor eigen gebruik - afstand door de
T. Vred 2008,130 verhuurder - huurovereenkomst voor drie-zes-negen jaar.
12.05.05 T. Vred 2007, 158 Huurovereenkomst voor een sociale woning - Vlaams Gewest optreden van de sociale huisvestingsmaatschappij als administratieve overheid - eerbiediging van
de grondrechten, zoals het recht op privé-leven - beoordeling van de concrete omstandigheden en
situatie van de huurder en verbod van rechtsmisbruik - geen geldige opzegging.
21.10.04 RW 07-08,586 Sociale huisvesting - huur sociale woning - huurder die te laat het bedrag
van zijn inkomsten meedeelt - sanctie - bedongen verhoging van de huurprijs - schadebeding zonder reden en snel opteren voor de zwaarste sanctie - matiging van het schadebeding.
15.02.07 T. Vred 2008,151 Woninghuur - feitelijk samenwonenden - beding van hoofdelijkheid opzegging door één van beide huurders (art.3§5) - geldigheid wat die huurder betreft - gevolgen
van zijn hoofdelijkheid: geen voor de postcontractuele periode.
29.06.04, T. Vred 2008,130 Woninghuur - opzegging voor persoonlijk gebruik - toepassing van art.
3§6 Woninghuurwet ingevolge verwijzing naar 3-6-9 formule - ongeldige opzegging.
13.12.2007 T. Vred 2009, 368 Woninghuur – feitelijk samenwonende huurders – hoofdelijkheid –
opzegging door een van de huurders – artikel 3 § 5 woninghuurwet – dwingend recht – volmacht
om in rechte te verschijnen (art.728; § 2Ger.W.)
21.12.2006 RW.09-10,80 Mede-eigendom – Onverdeeldheid – opzegging van huurovereenkomst
door één mede-eigenaar – Gewone daad van beheer

20.12.2007 T. Vred 2009, 464 Appartementseigendom – vordering jegens huurder van een
eigenaar – bevoegdheid van syndicus
17.12.2009 RW 10-11,1363 Woninghuur-Opzegging van huurder-Opzegging in
voorwaardelijke wijs met precisering van opzeggingstermijn-Kwalificatie- Aanbod tot minnelijke
beëindiging- Geen aanvaarding- Gevolg
Een van de huurder uitgaande opzegging, geformuleerd in de voorwaardelijke wijs, met
precisering van de opzeggingstermijn, moet worden beschouwd als een aanbod tot minnelijke
beëindiging van de huurovereenkomst. Dit aanbod kan maar tot beëindiging van de
huurovereenkomst leiden als het ook door de verhuurder wordt aanvaard. Bij gebreke van akkoord
tussen de partijen over de opzeggingstermijn blijft de huurovereenkomst van kracht.

8.

Huwelijk, onderhoudsgeld, dringende maatregelen

07.06.96 T. Vred 96, 414 rechten en plichten van gehuwden - art.222 B.W.(kan niet worden
ingeroepen door schuldeiser van schoolkosten van een kind tegen de vader bij wie dat kind niet
inwoont en voor wie de vader onderhoudsgeld betaalt.
27.03.97 RW97-98, 652 internationaal privaatrecht - huwelijk - wederzijdse rechten en plichten van
echtgenoten - dringende en voorlopige maatregelen - toewijzing van het hoederecht - erkenning
van een Duits vonnis - art.10.1,a van het Europees Verdrag van 20 mei 1980 - Art.8 E.V.R.M.
(Ook in T. Vred .1999, 302)
03.12.91 T.B.R.1992,46 Nu de echtgenoten zelf een regeling hebben getroffen voor hun feitelijke
scheiding is het verzoek tot het nemen van dringende en voorlopige maatregelen in toepassing
van art.223 B.W. niet toelaatbaar wegens de afwezigheid van dringendheid en de mogelijkheid tot
verzoening.
(zie ook CD ROM 'Echtscheiding' - Kluwer)
29.06.99 T. Vred 2000, 245 Samenlevingsvormen zonder huwelijk - concubinaat - beëindiging alimentatie ten behoeve van de gewezen partner - alimentatie ten behoeve van de
gemeenschappelijke kinderen
(met noot van Sven Mosselmans)
(ook geciteerd in noot van Frederik Swennen onder Arr.Rb.Gent, 15.12.03 - R.W.2004-2005?
1472)
27.06.00 AJT.00-01,341 Advocaat - bemiddelaar in familiezaken - strijdige belangen – niettoelaatbare vordering.
(Zie ook Juristenkrant nr.14-26.09.2000 en nr.26 dd.27.3.2001)
T. Vred 2001, 33 Onderhoudsgeld - bijdragen in het huwelijk - zelfde advocaat voor beide
echtgenoten – advocaat- bemiddelaar - schending van het verdedigingsrecht - niet toelaatbaar
verzoekschrift
(met noot).
(Ook geciteerd in: A.J.T. 2000-2001, nr.15, p.625
J.T.2001, p.670, nr.3
T. Vred .2007, p.18, noot 79).
26.06.03 RW 03-04,1429 Echtscheiding - door onderlinge toestemming - onderhoudsbijdrage voor
het kind - merkbare wijziging in referentiekader - aanpassing noodzakelijk (met noot van Frank
Buyssens, geassocieerd notaris).
(Ook geciteerd in "Kroniek van het echtscheidingsrecht", Aps en Vanhimbeek, R.W.2004- 2005, P.
1130, voetnoot 80)

03.10.06 RW 07-08, 287 Ouderlijk gezag - verblijfsregeling – verblijfsco- ouderschap - maatstaf.
30.11.06 T. Vred 2007, 298 Onderhoudsgelden - onderhoudsverplichting (art.203 B.W.) - studies
van de meerderjarige kinderen - bijkomende hogere studies.
24.10.07 T. Vred 2008,344 vonnis vooraleer recht te doen (nieuw art.19.2 Ger.W.) - toepassing
binnen het kader van een procedure art.223 B.W. - geen oproepingstermijn - geen vervroegde
fixatie - geen behandeling ten gronde: voorlopige regeling in functie van de belangen van het kind.
13.07.10 T. Vred 2011,55 Onderhoudsgeld (art.203, §1BW) – bepaald bij minnelijke schikking (art.
731 Ger.W.) - geen dading – waarde van een akkoordvonnis – wijzigbaarheid bij gewijzigde
omstandigheden
02 09 2010 R.W. 2010-11,1270 ; T.Vred. 2012,62 Onderhoudsgeld studente vanwege moeder.
Vrijwillige keuze van onderhoudsplichtige om geen inkomen te verwerven.

9. Milieu
23.06.88 T. Vred 88, 281 luchtvervuiling - bestuurlijke machtiging - niet relevant schade bepaalbaarheid - tolerantiegraad van de bevolking.
(ook geciteerd in 'Vrederechter openbare dienst', p.153 en S.Stijns, 'Burenhinder', p.393, noot
305).
22.07.04 T.Not.2005,142 Handelshuur - vordering inzake orienterend/ beschrijvend onderzoek
enkel
T.V.2005,179 jegens de vroegere overdrager van de handelshuur - keuzerecht van de
schuldeiser(eigenaar) - hoofdelijke borg -dwangsom.
(Ook geciteerd in 'Kroniek van het handelshuurrecht (2000- 2005)', R.W.2005-2006,p.1569;
'Knelpunten handelshuur', Tilleman e.a., p.28, noot 98 en p.113, noot 71).
22.01.04 RW.05-06,991 Overeenkomst - bodemverontreiniging - wilsgebreken - bedrog bedrieglijk stilzwijgen - gekwalificeerde professionele nalatigheid.
(Ook geciteerd in 'T. Vred .2006, 504)
10. Minderjarigen en voogdij
15.11.01 RW 01-02,1184 Minderjarige - ouderlijk gezag - goederen van het kind:
T. Vred 2002, 395 1. Optreden in rechte als eiser - machtiging - oproeping andere ouder.
2. Aanduiding "voogd ad hoc" - schijnbare belangentegenstelling.
met noot (verwijzing naar andere rechtsleer). (Ook geciteerd in"Het machtigingsvereiste in de zin
van art.410 B.W.", Sven Mosselmans, Larcier, noot 438, p.76 en noot 479, p.83 - "Actualia
ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind", S.Maertens en G.Benoit, Kon.Verbond van Vredeen Politierechters, Die Keure, noot 66, p.64); Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig
bewindvoerder", T.Wuyts, p.120, noot 500 en p.161, noot 679 en p.162, noot 685) -A.P.R.
"Voogdij" (Sven Mosselmans), p.407, met commentaar van E.Vieujean)
03.10.02 RW 02-03,1313 Minderjarige - ouderlijk gezag - goederen van het kind - voogd ad hoc T. Vred 2004, 201 belangentegenstelling tussen het kind en zijn enige ouder - vertegenwoordiging
in rechte als verweerder (Ook geciteerd in"Actualia ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind",
S.Maertens en G.Benoit, Kon.Verbond van Vrede- en Politierechters, Die Keure, noot 67, 74 en 13,
p.65, 68 en 158); "Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder", T.Wuyts,
p.164, noot 696, noot 275 en p.165, noot 699). A.P.R. "Voogdij", p.407 en 410.
Ook geciteerd in Vred.Westerlo, T.V.Vred.2005, p.531)
06.02.03 RW 03-04,830 vonnis geciteerd in noot onder Vred.Gent, 09.09.03 inzake machtiging

T. Vred 2004, 212 om spaargelden te herbeleggen: onontvankelijk bij gebrek aan belang.
(Ook geciteerd in
- Het machtigingsvereiste in de zin van art.410 B.W., Sven Mosselmans, Larcier, noot 233, p.39
- "Actualia ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind", S.Maertens en G.Benoit, Kon.Verbond
van Vrede- en Politierechters, Die Keure, noot 142, p.83
"Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder", T.Wuyts, p.78, noot 275
A.P.R. "Voogdij", p.429
"Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2006"., p.19, nr.31 en p.269, nr.6)
30.11.04 T.V.2005,516 Ouderlijk gezag - ouderlijk goederenbeheer - machtigingsvereiste - dading
ten behoeve van een minderjarig kind - regularisatie.
(Ook geciteerd in "Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2006"., p.273)
24.03.05 T.V.2005,523 Ouderlijk gezag - ouderlijk goederenbeheer - machtigingsvereiste - dading
ten behoeve van een minderjarig kind - omzichtigheid.
(Ook geciteerd in "Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2006"., p.273)
05.07.05 RW 06-07,693 Ouderlijk gezag - goederen van het kind - machtiging - dading onvoldoende beoordelingselementen - weigering.
27.10.05 T. Vred 2007, 268 Ouderlijk gezag - ouderlijk goederenbeheer - machtigingsvereiste dading - beoordeling door de Vrederechter - belang van de minderjarige.
15.01.2009 T. Vred 2010, 176 Ouderlijk gezag – goederenbeheer – eindkapitaal
levensverzekering – machtigingsverzoek bij de vrederechter
157. 27.10.09 RW 10-11, 1012 Ouderlijk gezag – vermogen van het minderjarige kind –
vertegenwoordiging – vervreemding van een onroerend goed uit de nalatenschap – verkoop uit de
hand – machtiging van de vrederechter – territoriale bevoegdheid
11. Onrechtmatige daad
28. 24.05.96 T. Vred 96, 350 Quasi-delictuele aansprakelijkheid - normale voorzichtigheid - zeer
menselijke vergissing - fout (gaan neerzitten op een bed waarop de bril ligt van de
gesprekspartner)
131. 21.04.05 RW 07-08,1511 Onrechtmatige daad - aansprakelijkheid - eigen fout van het
slachtoffer - kat die men goed kent vastnemen en op de grond zetten.
12. Onteigening
04.02.91 RW91-92, 200 onteigening - onteigeningsbesluit - bevoegde minister
13. Opneming ter observatie (vroegere term: collocatie)
27.01.95 T. Vred 95, 224 Wet 26.6.1990 - gewone rechtsgang - verstek - draagwijdte inobservatiestelling - voorwaarde - ernstig gevaar - begrip.
(Ook geciteerd in "Droit des personnes - Chronique de jurisprudence 1994-1998, Larcier, p.217).
Geestesgestoorden in het burgerlijke recht, Fr.Swennen, p.67, voetnoot 432 en p.76, voetnoet
515, p.82, voetnoet 556)
10.03.99 R.W.99-00,567 Geesteszieke - opneming ter observatie - omstandig medisch verslag huisarts - vereist van objectieve medische expertise.

(Met noot van Herman Nys)
T. Vred -1999,277 Geesteszieken - opneming ter observatie - medisch verslag bij het
verzoekschrift - vereiste van daadwerkelijk onderzoek binnen de wettelijke termijn - behandelend
geneesheer - niet objectief.
(Ook geciteerd in noot van Marie-Noëlle Veys onder Vred.Kortrijk 2, 22.03.07, R.W.2007-2008,
621) -Gedwongen opname (K.Rotthiers), p.27, noot 144); Voorlopig bewind, praktische
handleiding, Kluwer, p.37, noot 58)
14.03.00 RW 00-01,634 Bevoegdheid en aanleg - territoriale bevoegdheid - Vrederechter - verzoek
tot inobservatieneming van geesteszieke - Vrederechter van de plaats waar de zieke zich bevindt begrip.
29.11.05 RW 06-07,486 Geesteszieke - wet bescherming persoon geesteszieke - opneming ter
T. Vred 2007,252 observatie - geneeskundig verslag van de behandelende arts - gevolg.
(Ook geciteerd in noot van Marie-Noëlle Veys onder Vred.Kortrijk 2, 22.03.07, R.W.2007-2008,
621) - Gedwongen opname (K.Rotthiers), p.27, noot 147)
17.12.07 T. Vred 2009,96 Wet van 26.06.1990: verzoek opneming ter observatie - onderscheid
"omstandig geneeskundig verslag" ex art.5§2,1e lid en het "schriftelijk advies" ex art.9,2e lid van
de wet - nietig geneeskundig verslag - verzoek ontoelaatbaar
(met noot van Herman Nys "De wettelijke en jurisprudentiële onverenigbaarheden bij het opstellen
van een omstandig medisch verslag").
14. Overeenkomsten
15.04.88 T. Vred 93, 293 wilsovereenstemming en wilsgebreken - dwaling (verkoop van
"schilderij" dat naderhand een "lithografie" blijkt)
10.03.89 RW89-90, 269 overeenkomst – totstandkoming - huwelijkslijst - bestelbon - uitlegging gebruik
(Ook geciteerd S.Stijns, 'Verbintenissenrecht',p.17)
25.01.94 T. Vred 94, 206 verzekering wagen - afwezigheid van ongevalsaangifte – RDR-conventie
- afgifte van een vergoedingskwijtschrift - weigering tot betaling over te gaan - substantiële
dwaling(nee) - onverschoonbare dwaling.
28.11.95 RW96-97, 893 Overeenkomst - schadebeding - nietigheid - gevolg.
burgerlijke rechtspleging - goede trouw - preprocessuele gedraging.
(Zie ook CD Rom Judit, onder trefwoord "goede trouw")
T. Vred 97, 451 Judge-shopping via factuurvoorwaarden: contractuele en proceduriële goede trouw
(ook geciteerd in T.P.R.2002-3, "De bevoegdheid", J.Laenens, p.1504, noot 38; in noot onder
Rb.Kph.Gent 02.02.07, R.W.2007-2008,324).
22.10.98 T. Vred .03,167 Huwelijksbemiddelingsovereenkomst - opzeggingsbeding -wettelijke
voorwaarden op straffe van nietigheid.
22.01.04 RW.05-06,991 Overeenkomst - bodemverontreiniging - wilsgebreken - bedrog bedrieglijk stilzwijgen - gekwalificeerde professionele nalatigheid.
(Ook geciteerd in 'T. Vred .2006, 504)

09.10.2008 T. Vred 2010, 458 Verkoop van consumptiegoederen – contractuele uitbreiding van de
garantie door de verkoper – onmiddellijke herstelling door de fabrikant – geen vordering van de
fabrikant tegen de consument.
(met noot van F. DE PATOUL)
02.10.2008 T. Vred 2010, 464 Verkoop – tweedehandsvoertuig – car-pass – tijdstip van de
aflevering van de car-pass – sluiting van het contract of levering?
(met noot van J.Loly)
15. Pacht
16.12.94 RW96-97, 660 pacht - ontbinding ten laste van de pachter - afwezigheid van dieren en
landbouwmaterieel op het de gepachte boerderij - schade voor de verpachter - wegvallen van
solvabiliteitswaarborgen.
T. Vred -1998, 341 Pacht - verplichting de hoeve te stofferen - ontbinding.
(ook geciteerd in "Pacht", E.Stassijns, p.389 - zou ook geciteerd zijn in T.Agr.R.1996, 266);
'Handboek algemeen huurrecht, M.Dambré e.a., p.560, noot 166).
16.Politierechtbank
23.06.88 RW90-91,195 milieurecht - uitstoting van stofdeeltjes, roet- en zwavelneerslag
(ook geciteerd in S.Stijns, 'Zakenrecht', p.393, voetnoot 305, en M. Van Hoecke, bijdrage in
Vrederechter, Openbare Dienst, Brugge, die Keure 1989, 153)
25.02.88 T. Vred 88, 147 heterdaad - begrip
17. Privacy
24.06.88 T. Vred 88, 319 overeenkomst - detective - schending van privé-leven - nietigheid.
(ook vermeld in T.P.R. 1994, p.389 en in R.W.2002-2003, p.55, noot 150)
30.05.95 T. Vred 96, 289 vordering tot inzage van een aangifte van nalatenschap (art.594/10
Ger.W.) - eenzijdig verzoekschrift - informatiegaring voor het instellen van een vordering en
bescherming van de privacy - proportionaliteitsbeoordeling
(ook geciteerd in R.W. 2002-2003, p.56, noot 153).
30.05.95 RW96-97, 825 burgerlijke rechtspleging - vrederechter - machtiging tot inzage en afschrift
van aangifte van successie - beoordeling.
28.11.96 T. Vred 97, 483 registratiebelasting - inzage - privacy.
16.11.99 T. Vred 2001, 26 Verzoek om machtiging tot het verkrijgen van een afschrift ex art.
594/10e Ger.W. - wettigheid van het ingeroepen beland - eerbieding van het privé-leven onderscheid tussen belangstelling en belang.
(Ook geciteerd in Notarieel Fiscaal Maandblad,2005, afl.7, p.223 e.v. (MET NOOT van Dominique
Maes); Voorlopig bewind,praktische handleiding, Kluwer, p.122, noot 197)
12.01.96 T. Vred 2001, 177 Rechtspleging - woonattest - uittreksel rijksregister - onwettig bezit
26.08.2009 RW10-11, 503 Registratierechten – verzoek tot verschaffen van informatie over
handelspanden tot staving van aanvraag tot herziening van huurprijs – bescherming van privacy
26.08.2009 T. Vred. 2011 Privacy: Handelshuur -prijsherziening - afschrift huurcontracten vanwege
registratiekantoor (art. 236 W. Reg.) weigering wegens eerbiediging privéleven
25 05 2011 Parkeerretributies - identiteit nummerplaatshouder opgevraagd aan D.I.V door
Gemeente ontvanger en overgemaakt aan parkeerbedrijf - zie daarover de FAQ Parkeerretributies
18.

Procedure

15.09.92 T. Vred 92, 253 rechtspleging - verstek - vrijwillige tussenkomst - ontoelaatbaar
04.09.92 T. Vred 92, 252 rechtspleging - verzoek tot verkorting van termijn van dagvaarding afwending
09.11.93 RW94-95, 204 burgerlijke rechtspleging - conclusie - gezamenlijk verzoek tot
rechtsdagbepaling - gevolgen
(ook geciteerd in "Het Gerechtelijk Wetboek", Die Keure (2004), p.472); 'Hulde aan prof.dr.Jean
Laenens', p.82, noot 62).
01.02.94 T. Vred 94, 252 rechtspleging - verstek dat tegensprekelijk is - verzoek tot heropening der
debatten - geen verschijnende partij ontoelaatbaar.
01.02.94 RW94-95, 444 burgerlijke rechtspleging - heropening van het debat - verzoek van de
verschijnende partij - rechtspleging overeenkomstig art.804,2de lid Ger.W. op tegenspraak. (Ook
geciteerd in "Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving", P.Taelman en
M.Storme, Die Keure, noot 19, p.61)
08.03.94 T. Vred 95, 169 Rechtspleging - art.751 Ger.W. - laattijdige neerlegging van de conclusie
als stuk of als nota - ontoelaatbaar.
rechtspleging - dagvaarding - onnauwkeurig - nietig.
(Ook geciteerd in "Moet het recht van verdediging worden afgeschaft", Maes & Storme, p.28)
13.06.95 RW95-96, 203 burgerlijke rechtspleging - behandeling en berechting van de zaak rechtsdag
13.01.95 T. Vred 95, 232 Gerechtelijk recht - art.751 Ger.W. - ambtshalve weren van laattijdig
neergelegde conclusie.
24.10.95 T. Vred 96, 286 afstamming - erkenning - toestemming - "gewoon verzoekschrift"
(Ook geciteerd in "Droit des personnes - Chronique de jurisprudence 1994-1998, Larcier, p.120)
16.04.96 T. Vred 96, 403 rechtspleging - art.1340 Ger.W. - woonattest - onwettelijk bezit
19.04.96 T. Vred 96, 395 rechtspleging - vrijwillige tussenkomst - geen samenhang met de
hoofdvordering - toelaatbaar
01.03.96 RW96-97, 788 burgerlijke rechtspleging - behandeling en berechting - art.804,2de lid
Ger.W. - zaak bepaald of verdaagd op een zitting - niet verschijnende partij - rechtspleging op
tegenspraak - zitting na tussenvonnis.
T. Vred -1999,332 (Noot van Jan NOLF onder Cass.31.08.1998:
Wettige verdenking - verzet tegen het vonnis waarbij de vrederechter een plaatsvervangend
vrederechter van hetzelfde kanton aanstelt als voorlopig bewindvoerder - ongegrond (art.656
Ger.W.).
18.11.98 T. Vred -1999,356 Art.750§2 Ger.W . - opmerkingen buiten de wettelijke termijn ontoelaatbaar.
(Met noot van P.Moreau; ook geciteerd in "Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar
reparatiewetgeving", P.Taelman en Storme, Die Keure, noot 100, p.33)
(ook geciteerd in "Het Gerechtelijk Wetboek", Die Keure (2004), p.472)
29.10.99 T.W.Vl.R.2000,177 1. Overeenkomst: bindende derden-beslissing - geen arbitrage

2. Burgerlijke rechtspleging: aanduiding derde-beslisser art.594/1 Ger.W. - tegensprekelijk
verzoekschrift
T. Vred 2000, 309 Rechtspleging - verzoekschrift - ontbinding samenlevingscontract - aanstelling
schatter-deskundige- derde- beslisser - geen eenzijdig maar tegensprekelijk verzoekschrift vereist.
27.06.00 AJT.00-01,341 Advocaat - bemiddelaar in familiezaken - strijdige belangen – niettoelaatbare vordering.
(Zie ook Juristenkrant nr.14-26.09.2000 en nr.26 dd.27.3.2001)
T. Vred 2001, 33 Onderhoudsgeld - bijdragen in het huwelijk - zelfde advocaat voor beide
echtgenoten – advocaat- bemiddelaar - schending van het verdedigingsrecht - niet toelaatbaar
verzoekschrift
(met noot).
(Ook geciteerd in: A.J.T. 200-2001, nr.15, p.625
J.T.2001, p.670, nr.3
T. Vred .2007, p.18, noot 79).
15.09.95 T.V.2004,157 Rechtspleging - korte debatten - begrip
11.10.05 RW 06-07, 1253 Burgerlijke rechtspleging - verschijning van partij - schriftelijke
T. Vred 2007, 87 verschijning - voorwaarden.
24.10.07 T. Vred 2008,344 vonnis vooraleer recht te doen (nieuw art.19.2 Ger.W.) - toepassing
binnen het kader van een procedure art.223 B.W. - geen oproepingstermijn - geen vervroegde
fixatie - geen behandeling ten gronde: voorlopige regeling in functie van de belangen van het kind.
28.05.2009 RW09-10, 1199 Burgerlijke rechtspleging – Heropening van het debat – Afwijzing
zonder opmerkingen van wederpartij af te wachten
10.12.2009 RW10-11, 208 Vonnissen en arresten – verstekvonnis – verlies van uitgifte – gebrek
aan betekening binnen het jaar – vordering tot afgifte van een tweede uitgifte - belang
13.07.10 T. Vred 2011,55 Onderhoudsgeld (art.203, §1BW) – bepaald bij minnelijke schikking (art.
731 Ger.W.) - geen dading – waarde van een akkoordvonnis – wijzigbaarheid bij gewijzigde
omstandigheden
28.04.2011, R.W. 2012-13, 838 Exceptie van dading. Juridische aard. Verweer ten gronde.
19. Rechtsbijstand
27.01.95 T. Vred 95, 171 rechtsbijstand - schijnbare gegrondheid van de procedure of akte
waarvoor de bijstand gevraagd wordt - administratieve bescheiden uit de gemeente van de
hoofdverblijfplaats in burgerrechtelijke zin
25.02.2011 R.W. 2011/12, 885 Rechtsbijstand: “Het verzoek tot gedeeltelijke kosteloze
rechtsbijstand voor een verzetprocedure is ongegrond wanneer uit de feitelijke omstandigheden
blijkt dat de verzoeker enkel een vertraging van de rechtsbedeling nastreeft, wat een misbruik van
recht uitmaakt, en bijgevolg niet beschouwd kan worden als een schijnbaar rechtmatige aanspraak
in de zin van art. 667, eerste lid Ger.W.”

20. Summiere rechtspleging
12.04.94 T. Vred 94, 392 summiere rechtspleging om betaling te bevelen - voorafgaande
aangetekende zending - weergave van de wetsbepalingen - afwezigheid - ontoelaatbaar.
02.12.93 RW95-96, 200 summiere rechtspleging - verzekeringscontract - territoriale bevoegdheid ambtshalve toetsing - onbevoegdheid - gevolgen
(met noot van Anja Vareman)
(ook geciteerd in T.P.R.2002-3, "De bevoegdheid", J.Laenens, p.1506, noot 49; in vonnis
Vred.Zomergem dd.06.01.06, RW 2008-2009, 382)
28.09.95 T. Vred 96, 353 summiere rechtspleging - ingebrekestelling door derde ontoelaatbaarheid
12.11.96 RW97-98, 164 burgerlijke rechtspleging - summiere rechtspleging om betaling te bevelen
- voorafgaande aanmaning - exploot - kosten.
07.11.96 RW97-98, 192 burgerlijke rechtspleging - summiere rechtspleging om betaling te bevelen
- vaststaande schuld - begrip - taak van de Vrederechter.
(Ook geciteerd in 'De factuur en verwante documenten', Ballon & Samoy, p.41, nr.92)
21. Verdeling en machtiging verkoop (zie ook voorlopige bewindvoering)
05.12.96 T. Vred 97, 476 Goedkeuring door de Vrederechter - verdeling - Comité van Aankoop.
(ook geciteerd in T.Not.2001, p.88, noot 3 en p.115, noot 107).
28.05.96 RW97-98, 994 Vereffening en verdeling - boedelbeschrijving – keuze van de notaris aanstelling van een notaris om de niet tegenwoordige partij te vertegenwoordigen - deskundige
bijstand
(met noot van Sven Mosselmans, Instituut familiaal vermogensrecht, K.U.Leuven).
(ook geciteerd in T.Not.2001, p.222, noot 32 en p.225, noten 44 en 48) en in T. Vred .2002, p.455,
NOOT 44 en 49; T. Vred .2007, p.59, noot 41)
15.05.98 T. Vred -1998, 524 Art.1193/bis Ger.W. - onroerend goed - verkoop - machtiging door de
rechtbank van eerste aanleg - toetsing door de vrederechter (aankoopakte van Commissaris van
het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen.
(Ook geciteerd in T.Not.2001, p.88, noot 3 - T. Vred .2001, 356; Het machtigingsvereiste in de zin
van art.410 B.W., Sven Mosselmans, Larcier, noot 144, p.23 en 172, p.27) - "Rechtskroniek voor
de Vrede- en Politierechters 2006"., .100, nr.69)
21.05.02 T. Vred 2002, 422 Machtigingsverzoek verkoop onroerend goed waarvan minderjarige
mede-eigenaar is RW 02-03,873 samenlezing van art.410 BW en art.1186 en 1193/bis Ger.W. - geen oproeping van
deelgenoten (ook geciteerd in
- "Jongeren en Recht", Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten, p.15, 26);
- "De voogdijwet herbekeken", in T. Vred .2003,135, noot 47); Het machtigingsvereiste in de zin
van art.410 B.W., Sven Mosselmans - Larcier, noot 195, p.31).
- "Actualia ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind", S.Maertens en G.Benoit, Kon.Verbond
van Vrede- en Politierechters, Die Keure, noot 12, p.158) - A.P.R. "Voogdij", p.292)

22. Voorlopige bewindvoering

6.09.93 RW93-94, 683 voorlopig bewind - omstandige geneeskundige verklaring
(Ook geciteerd in noot onder Vred.Roeselare 03.07.03 en Vred.Fontaine-l'Evêque 05.08.04 van
Florence Reusens, T.V.Vred.2005, p.462; in Vred.Westerlo, 15.05.2008, R.W.2008-2009, 594);
Voorlopig bewind, praktische handleiding, Kluwer, p.36, noot 52)
29.03.94 RW94-95, 682 voorlopig bewind - wraking van de geneesheer die het medisch attest
heeft opgesteld (attest opgesteld door dokter van ocmw ziekenhuis betreffende persoon in OCMW
rusthuis: geldig
(Ook geciteerd in "Droit des personnes - Chronique de jurisprudence 1994-1998, Larcier, p.232 - T.
Vred .2007, p.23, noot 113) - Gedwongen opname (K.Rotthiers), p.25, noot 141); Voorlopig
bewind, praktische handleiding, Kluwer, p.37, noot 57)
16.12.94 RW95-96, 267 erfrecht - kleine nalatenschappen - recht van overname voorlopig bewind
- overnemer voorlopig bewindvoerder - verschijning - verstek.
(ook geciteerd in P.Senaeve, "Het statuut van de geestesgestoorden",(p.189 en 281), en in T.NOt.
2001, p.102, noot 53)
28.03.95 RW95-96, 649 voorlopig bewind - op verzoek van "elke belanghebbende" (verzoek van
v.z.w.: niet toelaatbaar)
(Ook geciteerd in "Droit des personnes - Chronique de jurisprudence 1994-1998, Larcier, p.225;
Voorlopig bewind, praktische handleiding, Kluwer, p.33, noot 34; 'Voorlopig bewind - praktische
handleiding, p.32, noot 31 en 34)
27.02.97 RW97-98, 964 Voorlopig bewind - meerderjarige - schenking - levensonderhoud machtiging (met noot)
Datum beschikking (27.02.96) in R.W. is fout
(ook geciteerd in:
- "Het statuut van de geestesgestoorden",(p.285 en p.187), P.Senaeve en in "Droit des personnes
- Chronique de jurisprudence 1994-1998, Larcier, p.229);
- onder Vred.St.Niklaas, 27.08.2001, R.W.2001-2002, 1141, en de noot van Fred.Swennen, p.
1143:
- Geestesgestoorden in het burgerlijke recht, Fr.Swennen, p.349, voetnoot 2494 en p.352,
voetnoot 2513).
- Het machtigingsvereiste in de zin van art.410 B.W., Sven Mosselmans, Larcier, noot 107, p.18)
- Het voorlopig bewind, Kon.Fed.van het Belgisch Notariaat, uitg.Bruylant, 2004, p.59).
- "Actualia ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind", S.Maertens en G.Benoit, Kon.Verbond
van Vrede- en Politierechters, Die Keure, noot 119, 130 en 147, p.36, 38 en 41)
Burgerlijk Wetboek (2004), Die Keure, p.158.
-"Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder", T.Wuyts, p.183, noot 778.
A.P.R. - Voogdij (Sven Mosselmans), p.274.
20.09.96 RW97-98, 1026 Voorlopig bewind - verzoek tot aanstelling door de behandelende
geneesheer - omstandige geneeskundige verklaring door een andere geneesheer.
(Ook geciteerd in "Droit des personnes - Chronique de jurisprudence 1994-1998, Larcier, p.220;
Voorlopig bewind, praktische handleiding, Kluwer, p.33, noot 35)
16.12.97 RW98-99, 55 Geesteszieke - voorlopig bewindvoerder - beroepsprocedure inzake sociale
tegemoetkomingen - geen machtiging noodzakelijk.
(ook geciteerd in "Het statuut van de geestesgestoorden",(p.175),P.Senaeve en in 'Overzicht van
rechtspraak - Personen- en familierecht', Baeteman e.a.,T.P.R.2001, p.2085, noot); Het
machtigingsvereiste in de zin van art.410 B.W., Sven Mosselmans, Larcier, noot 437, p.76 en noot

522, p.91); "Actualia ouderlijk gezag, voogdij en voorlopig bewind", S.Maertens en G.Benoit,
Kon.Verbond van Vrede- en Politierechters, Die Keure, noot 85, p.27).
(Ook geciteerd in "Het voorlopig bewind hervormd", Prof.Swennen, R.W.2004-2005, 14, noot
162);"Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder", T.Wuyts, p.119, noot
493) - A.P.R. "Voogdij", p.345)
05.09.95 T. Vred -1999, 121 Beheer van goederen van de onbekwame - voorlopig bewindvoerder optreden in rechte als aanlegger - machtiging hoedanigheid.
(Ook geciteerd in "Het machtigingsvereiste in de zin van art.410 B.W.", Sven Mosselmans, Larcier,
noot 487, p.85) - A.P.R. "Voogdij", p.356; Voorlopig bewind, praktische handleiding, Kluwer, p.126,
noot 220)
T. Vred -1999,332 (Noot van Jan NOLF onder Cass.31.08.1998:
Wettige verdenking - verzet tegen het vonnis waarbij de vrederechter een plaatsvervangend
vrederechter van hetzelfde kanton aanstelt als voorlopig bewindvoerder - ongegrond (art.656
Ger.W.).
23.11.99 T. Vred 2001, 28 Goederenbeheer - bewindvoering - machtiging tot verkoop van
onroerend goed van de beschermde persoon - verzoekschrift ondertekend door notaris ontoelaatbaar.
(Ook geciteerd in "Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2006"., p.100, nr.69)
26.03.96 T.Not.1997,361 Voorlopige bewindvoering - territoriale bevoegde vrederechter - begrip
verblijfplaats - verwijzing naar de bevoegde vrederechter
(ook geciteerd in T.P.R.2002-3, "De bevoegdheid", J.Laenens, p.1571, noot 667).
30.09.03 T. Vred .03,412 Voorlopige bewindvoering over de goederen - verzoekschrift - geen
medisch attest - attest van psycholoog - dringendheid - toelaatbaar -geen vereiste een deskundige
aan te stellen.
(Ook geciteerd in "Het voorlopig bewind hervormd", Prof.Swennen, R.W.2004-2005, 3, noot 29).
RW 04-05,235 Met noot van F.Swennen
RW 04-05,315 Met noot van F.Swennen
Ook geciteerd in noot onder Vred.Roeselare 03.07.03 en Vred.Fontaine-l'Evêque 05.08.04 van
Florence Reusens, T.V.Vred.2005, p.460)
09.10.03 T.Not.2005,355 Voorlopige bewindvoering - territoriaal bevoegde Vrederechter bijzondere machtiging - verkoop uit de hand - verzoek ongegrond - openbare verkoop is de regel.
(Ook geciteerd in "Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder", T.Wuyts,
p.66, noot 227 en p.148, noot 631)
22.07.04 T.Not.2005,350 Voorlopige bewindvoering - verlamming - vermogen zich uit te drukken
beperkt - gedeeltelijke onbekwaamheid.
03.07.03 RW 05-06,114 Handelshuur -toepassingsgebied - uitzondering - huur toegestaan door
voorlopige bewindvoerders over andermans goederen - begrip - voorlopige bewindvoerder
aangesteld in het raam van de wet van 18 juli 1991.
(Ook geciteerd in "Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder", T.Wuyts,
p.78, noot 275)
29.01.04 T.V.2005,414 Voorlopige bewindvoering - machtiging - marginale toetsing - procedure
collectieve schuldbemiddeling - verkoop van goederen - toepassing van art.488/bis B.W. (Ook
geciteerd in 'Voorlopig bewind, praktische handleiding, Kluwer, p.125, noot 212)

03.07.03 T.V.2005,451 Voorlopige bewindvoering - aanstelling - afwezigheid van medisch attest geen spoedeisendheid - tegensprekelijke procedure tot aanstelling van een medisch deskundige.
(met noot van Florence Reusens, p.460)
03.07.03 T.V.2005,485 Voorlopige bewindvoering - machtiging tot het sluiten van een handelshuur
van vijf jaar - ontoelaatbaar - geen bezoek aan de beschermde persoon.
09.05.06 RW 06-07,974 Voorlopig bewind - voorlopige bewindvoerder – overgangsfase T. Vred 2007, 248 voorkeur voor professionele bewindvoerder.
09.01.07 T.Not 2007,550 Machtiging tot verkoop nagestreefd door de voorlopig bewindvoerder
inzake onroerend goed waarvan de beschermde persoon uitsluitend het vruchtgebruik bezit afwijzing.
(Ook geciteerd in Voorlopig bewind, praktische handleiding, Kluwer,p.145, noot 324)
28.06.07 RW 07-08,1334 Voorlopig bewind - goederenbeheer - machtigingsvereiste - dading ten
behoeve van beschermd persoon
(Ook geciteerd in 'Voorlopig bewind, praktische handleiding, Kluwer, p.155, noot 394)
17.07.2009 R.W. 2009-10, 1144; T. Vred. 2011, 137 Voorlopig bewind – Uitoefening van het
optierecht na het openvallen van een nalatenschap – Reeds onder voorrecht van
boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap – Verzoek machtiging voor een zuivere aanvaarding –
Ongegrond
24.11.2009 RW10-11, 464 Bevoegdheid en aanleg – territoriale bevoegdheid – vrederechter –
voorlopig bewind – ambtshalve toetsing
De vrederechter, die wordt aangesproken met het oog op de aanstelling van een voorlopige
bewindvoerder, moet ambtshalve zijn territoriale bevoegdheid onderzoeken en, in geval van
vermeende territoriale onbevoegdheid, de zaak verwijzen naar de arrondissementsrechtbank.
24.11.09 T. Vred 2011,58 Voorlopig bewindvoerder – verzoekschrift – territoriale onbevoegdheid –
te beschermen persoon woont of verblijft buiten het kanton – willige rechtsmacht – ambtshalve
verwijzing naar de arrondissementsrechtbank
03.07.2009 T. Vred 2011,139 Voorlopige bewindvoering-verzoek beëindiging bewindvoeringaspecten van de beoordeling-verzoek ongegrond.
24.11.2009 T.Vred. 2012, 36 Voorlopige bewindvoering: A’halve onderzoek territoriale bevoegdheid
met verwijzing naar Arrondrb. (verwijzing naar andere vrederechter door Arrondrb. Kortrijk 19 01
2010, T.Vred. 2012, 38
30 08 2011, R.W. 2011-12, 1567 Voorlopig bewind Vertrouwenspersoon; verzoek tot aanstelling
niet in het belang van beschermde persoon - weigering

23. Verzegeling
10.02.95 T. Vred 95, 242 verzegeling - echtelijke moeilijkheden - vereiste van volstrekt
uitzonderlijke omstandigheden
(ook geciteerd in noot T.Van Sinay onder vred.Oudenaarde 25.03.05, T. Vred 2009,p.34,8).

01.07.04 T.V.2005,288 Verzegeling - feitelijk gescheiden echtgenoten – scheiding van goederen aandeelhouders van vennootschappen die hun eigendom zijn - verduistering van gelden door de
echtgenoot - ongegrond.
(Ook geciteerd:
in noot (van Th.Van Sinay, notaris te Ninove-Meerbeke) onder Vred.Roeselare 05.10.2005 in T.Not
2006, p.162 en 163.
in 'Dringende en voorlopige maatregelen: een actualisering', door Erik Van den Eeden en
Geneviève Boliau, T. Vred .2006, p.423.
in "Overzicht rechtspraak 'Familierecht', 2001-2006", T.P.R.2007, p.333, noot 568); noot T.Van
Sinay onder vred.Oudenaarde 25.03.05, T. Vred 2009,p.39, 26 en 29).
05.10.05 T.Not.2006,147 Verzegeling - eenzijdig verzoek tot verzegeling van een kluis ingediend
door een van de partners tegen de andere - kluis bevattende liquide gelden, diploma's en
edelstenen - toepassing van art.1479 B.W. - loutere bewering dat de verstandhouding tussen de
partners ernstig is verstoord is niet bewezen - verzoek tot verzegeling verworpen (met noot van Th.Van Sinay, notaris te Ninove- Meerbeke; noot T.Van Sinay onder
vred.Oudenaarde 25.03.05, T. Vred 2009,p.34, 7 en 8)
21.10.05 RW 06-07,577 Verzegeling - Art.1148 Ger.W. - wettelijk samenwonenden T. Vred 2007, 89 onverdeeldheid - ernstig belang.
18.01.05 T. Vred 2007, 80 Verzegeling - verzoekschrift ingediend drie jaar na het overlijden - geen
ernstig belang
(ook geciteerd in noot T.Van Sinay onder vred.Oudenaarde 25.03.05, T. Vred 2009,p.35, 12 en 13
en 14 en 16)

24. Diversen
RW96-97, 1173 Schalkse rechters uit de catacomben!
08.06.06 T. Vred 2007, 127 Roerende leasing - criteria Koninklijk besluit nr.55 van 10 november
1967 - kwalificatie - inschrijving K.B.O. (geen) - ontoelaatbaarheid vordering.
25.05.2011 Parkeerretributies: onwettige invordering wegens inbreuk op privacy. Geanonimiseerd
na te lezen op de FAQ ‘Parkeerretributies’. Bespreking door M. Maus in De Juristenkrant 15 06
2011, p. 12
23 08 2011 Taalwetgeving: ‘Namur of Namen, geen nietigheid voor exoniemen’. Bespreking door
E. Brewaeys in De Juristenkrant 232 11 2011, p. 7

