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HooFDSTUK

PRIVAATRECHT
AFDELING

I

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
§ 1. VERPLICHTINGEN DIE UIT HET HUWELIJK VOORTSPRUITEN
I, 0NDERHOUDSVERPLICHTINGEN

Het Staatsblad van 26 mei I972 meldt dat Turkije op 28 februari I972
het verdrag bekrachtigd heeft inzake onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, opgemaakt te 's Gravenhage op 24 oktober 1956 (zie
T.P.R., I97I, nr. 3, Overzicht van wetgeving, nr. 1).
§ 2. ECHTSCHEIDING

2. In het Staatblad van 2 juni I972 verscheen de wet van IS mei I972
tot opheffing van artikel 298 B.W. en tot wijziging van artikel 1309
Ger. W.
Deze wet heeft tot doel de wachttermijn van drie jaar, te rekenen van
de echtscheiding, wanneer deze is toegestaan op grand van overspel,
af te schaffen. Uiteraard vervalt ook de mogelijkheid nog een verkorting van genoemde termijn voor de rechtbank te vorderen.
Een en ander had tot gevolg ,dat personen, die in concubinaat leven,
wanneer zij een kind gaan krijgen, verplicht zijn een procedure tot
verkorting van voornoemde termijn te beginnen". Bovendien had
deze bepaling als resultaat dat hetzij na vaststelling van overspel de
klacht werd ingetrokken om aldus een strafrechtelijke veroordeling te
vermijden, hetzij de echtscheiding enkel gevorderd werd op grand
van grove beledigingen, hetzij de ontrouw bewezen werd door stukken
of verklaringen onder eed, zodat in elk geval de toepassing van bedoeld artikel vermeden werd.
Het is de bedoeling van de wetgever geweest ,een ondoelmatige tekst,
die tot onbillijke gevolgen leidt, op te heffen" (Parlem. Besch., K.v.V.,
I968-69, nr. 25I-I; - Parlem. Besch., Senaat, I97I-I972, nr. 3IO).
Artikel 1309 Ger. W. handelt over de omzetting van de scheiding
van tafel en bed in echtscheiding waarbij in het laatste lid artikel 298
B.W. toepasselijk werd gemaakt. Dit lid moest uiteraard eveneens
opgeheven worden.
3· In het Staatsblad van 18 juli I972 verschenen de wet van I juli
betreffende de rechtspleging inzake echtscheiding door onderlinge
toestemming en scheiding van tafel en bed en haar gevolgen, en de

wet van Io juli houdende overgangsbepalingen met betrekking tot
artikel 1293 Ger. W.
Zie in verband met beide wetten de bijdrage hierover T.P.R., 1972,
blz. 345 e.v.
AFDELING 2

VERBINTENISSEN EN CONTRACTEN
§ 1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

4·

HoTELHOUDERS

De wet van 4 juli 1972 betreffende de aansprakelijkheid van hotelhouders verscheen in het Staatsblad van 19 augustus 1972.
Deze wet vervangt de artikelen 1952, 1953 en 1954 B.W. en voegt
enkele artikelen toe.
De wijziging heeft tot doel de interne wetgeving aan te passen aan
de Europese Overeenkomst betreffende de aansprakelijkheid van de
hotelhouders voor de zaken van hun gasten.
De algemene strekking komt hierop neer dat voorzien wordt in een
in beginsel beperkte aansprakelijkheid die echter onbeperkt wordt
ingevaLde-hotelhouder ofde personen die hem_zijn dienstenverlenen
een fout begaan (Parlem. Besch., Senaat, 1971-72, nr. 309, blz. 2).
Artikel I - het nieuwe artikel 1952 B.W. - vervangt de vroeger
bestaande algemene bewoordingen door nader te bepalen dat de
hotelhouder als bewaarnemer aansprakelijk is voor beschadiging,
vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel
zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt.
Als meegebrachte zaken worden aangezien, deze die zich in het hotel
bevinden, of die de hotelhouder binnen of buiten het hotel onder zijn
toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid
ter beschikking heeft, evenals de zaken die de hotelhouder onder zijn
toezicht neemt gedurende een redelijke tijd voor of na de tijd dat de
gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
Dit laatste bedoelt o.m. de gevallen dat de bagage voorop gezonden
of achtergelaten wordt voor een excursie van enkele dagen. Wat als
redelijke tijd moet aangezien worden zal de rechter concreet moeten
beoordelen in het licht van de gebruiken terzake (Parlem. Besch.,
Senaat, 1971-72, nr. 309, blz. 3).
De aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de
logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De aansprakelijkheid is
echter onbeperkt voor de zaken die de hotelhouder in handen worden
gesteld, in tegenstelling met de zaken die op de kamer bewaard
worden, voor de zaken waarvan de bewaring, waartoe hij verplicht
was, geweigerd werd en wanneer de beschadiging, de vernieling of de

ontvreemding het gevolg is van de schuld van de hotelhouder of van
de personen die hem hun diensten verlenen.
De hotelhouder is bovendien verplicht waardepapieren, geld en
waardevolle zaken in bewaring te nemen behalve wanneer ze gevaarlijk zijn of een buitensporige handelswaarde hebben.
Er is echter geen aansprakelijkheid wanneer de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan de gast, aan overmacht,
gewapenderhand gepleegde diefstal of aan de aard of het gebrek van
de zaak. De hotelhouder moet bewijzen dat de overmacht het feit is
van vreemden d.w.z. van anderen dan zijn aangestelden ofhotelgasten,
en dat het feit onoverwinnelijk was d.w.z. dat hij alle mogelijke
voorzorgen had genomen om het feit te verhinderen (Parlem. Besch.,
Senaat, 1971-72, nr. 309, blz. 5).
De gast is verplicht onmiddellijk na de vaststelling van de schade
hiervan kennis te geven zoniet verliest hij zijn rechten. Hierop maakt
uitzondering de schade veroorzaakt door de schuld van de hotelhouder
of van de personen die hem diensten verlenen (het nieuwe artikel
1954bis). Een verklaring of beding waarbij de aansprakelijkheid van
de hotelhouder voor het schadelijk feit uitgesloten of beperkt wordt
is nietig (art. I954ter).
Hogervermelde bepalingen zijn niet van toepassing op voertuigen,
noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten, noch op levende dieren; zij zijn wei van toepassing wanneer
de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding zich v66r de inwerkingtreding van deze wet hebben voorgedaan.
Tenslotte wordt een vormwijziging aangebracht aan artikel 20, 6° van
de wet van I6 december 1851 op de hypotheken; voortaan is er sprake
van hotel en hotelhouder.
S· In het Staatsblad van 3 oktober I972 verscheen de wet van 28 februari I970 houdende goedkeuring van de overeenkomst nopens de
aansprakelijkheid van hotelhouders voor de zaken van hun gasten en
van de bijlage, opgemaakt te Parijs op 17 december 1962.
Deze wet keurt het verdrag goed dat aanleiding gegeven heeft tot de
wet van 4 juli 1972 waarbij onze interne wetgeving betreffende de
aansprakelijkheid van hotelhouders werd aangepast.
6,

VERPLICHTE VERZEKERING

De wet van 4 juli 1972 tot wijziging van de wet van I juli I956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verscheen in het Staatsblad van 29 juli I972. Deze wet bevat
enkele bepalingen die gelicht werden uit het nog hangende ontwerp
tot wijziging van de wet van I juli I956. Deze gedeeltelijke wijziging
was noodzakelijk geworden ten einde onze wetgeving ter zake in

overeenstemming te brengen met de richtlijn van de Raad van
Ministers van de E.E.G. in deze aangelegenheid getroffen.
De schrapping in artikel I, laatste lid van de wet van I juli I956 van
de woorden ,in het geval van§ z" heeft tot doel het Bureau voortaan
gelijk te stellen met een verzekeraar, met het gevolg dat het slachtoffer
van een ongeval veroorzaakt door een motorrijtuig dat gewoonlijk in
het buitenland gestald is, een rechtstreekse vordering heeft tegen het
Belgisch Bureau (Parlem. Besch., Senaat, I97I-72, nr. 403, blz. 9).
Artikel 2 legt het principe vast dat de in het buitenland gestalde
voertuigen tot het verkeer in Belgie toegelaten zijn op voorwaarde dat
het Bureau tegenover de benadeelden de verplichting op zich neemt
de schade die hierdoor zou ontstaan, te vergoeden overeenkomstig de
bepalingen van de Belgische wet. De Koning bepaalt welke voertuigen geacht worden gewoonlijk in het buitenland gestald te zijn;
hierbij kan hij bepalen voor welke voertuigen de groene kaart geeist
wordt en voor welke niet.
Voortaan wordt ingevolge het in artikel 2, § 2, bepaalde volgend
onderscheid ingevoerd : ,Indien de voertuigen die gewoonlijk buiten
de Gemeenschap zijn gestald, niet verzekerd zijn, blijft het thans
geldende beginsel van artikel I6 van de wet van I juli I956 nog altijd
op hen toepasselijk.
Gaat het daarentegen om voertuigen die gewoonlijk in een van de
lid-staten gestald zijn of hiermee zijn gelijkgesteld ingevolge een
akkoord tussen de Bureaus, dan bepaalt het derde lid van het nieuwe
artikel2, § 2 uitdrukkelijk dat het Bureau verplicht blijft de getroffene
te vergoeden zelfs indien de verzekeringsplicht niet werd nageleefd.
In dit geval moeten de bureaus onderling regelen op welke wijze het
verhaal tegen elkaar kan worden uitgeoefend, overeenkomstig de
hiervoren bepaalde beginselen.
Tijdens de bespreking blijkt dat een onderscheid moet gemaakt
worden tussen de voertuigen die gewoonlijk gestald zijn op het
grondgebied van een van de lid-Staten en de voertuigen die gewoonlijk gestald zijn in een andere staat. Buiten de E.E.G. is het verzekeringsbewijs nog vereist (Parlem.Besch.,Senaat, I97I-72,nr.403, blz. 10).
Artikel 3 van deze wet bepaalt de gebiedsomschrijving van de verzekering; zij omvat de schade aan personen en goederen.
Artikel 4 voegt in de wet van I juli I956 een artikel 4bis in. Er wordt
voortaan een verband tot stand gebracht tussen een geldige verzekeringsovereenkomst en het dragen van een nummerplaat terwijl de
Koning de inlevering van de nummerplaat kan regelen.
Artikel 5 bepaalt de voorwaarden die moeten nageleefd worden om
voertuigen van vreemde staten in Belgie zonder internationaal verzekeringsbewijs toe te laten.
Ten slotte bevat artikel 6 enkele overgangsbepalingen.

§ 2. VERKOOP

7•

INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN

In het Staatsblad van 9 juni 1972 verschijnt de lijst der gebonden
Staten betreffende het verdrag houdende eenvormige wet inzake de
internationale koop van roerende lichamelijke zaken, en bijlagen opgemaakt te 's-Gravenhage op I juli I964 (W. IS juli 1970, T.P.R.,
197I, nr. 3, Overzicht van wetgeving, nr. 7).
In volgende staten en op volgende data is de eenvormige wet in
werking getreden: Belgie, Israel, Nederland, Verenigd Koninkrijk en
San Marino op 18 augustus 1972, en Italie op 23 augustus 1972.
In voetnoot verschijnt de voorbehoudsverklaring.
In hetzelfde Staatsblad verschijnt de lijst der gebonden Staten betreffende het verdrag houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende lichamelijke zaken, en bijlagen, opgemaakt te s' -Gravenhage
op 1 juli 1964 (W. IS juli I970, T.P.R., 1971, o.c., nr. 8).
Voor Belgie, Italie, Nederland, Verenigd Koninkrijk en San Marino
treedt de wet in werking op 23 augustus 1972.
8.

0PENBARE FONDSEN

De wet van I I juli I972 tot wijziging van artikel108 van Titel V van
Boek I van het wetboek van koophandel, verscheen in het Staatsblad
van 28 juli I972.
Dit artikel bepaalt dat de openbare uitgifte, de verkoop bij openbare
inschrijving op de notering van een Rijksbeurs van andere dan
Belgische openbare fondsen, afhankelijk zijn van de machtiging van
de Minister van Financien.
De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat dezelfde machtiging
nodig is voor ieder publiek aanbod tot omruiling of tot aankoop van
Belgische openbare fondsen, doch voortaan is deze machtiging niet
meer vereist wanneer zij verwezenlijkt wordt door of voor rekening
van natuurlijke personen die onderdanen zijn van een lid-Staat van de
E.E.G., van openbare of private rechtspersonen die opgericht zijn
volgens het recht van een van die Staten en van openbare of private
rechtspersonen die opgericht zijn volgens het recht van een van die
Staten en hun statutaire zetel of hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben.
9• VERKOOP EN PERSOONLIJKE LENING OP AFBETALING

In het Staatsblad van 3 mei I972 verscheen het koninklijk besluit van
14 april I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december
I9S7 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van

9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn
financiering.
Vier soorten WlJZlgmgen worden aangebracht aan het koninklijk
besluit van 23 december 1957.
Onder de toepassing van de wet van 9 juli 1957 vallen, benevens het
inrichten van reizen en het herstellen van alle soorten motorrijtuigen,
voortaan ook de cursussen per briefwisseling.
Buiten de toepassing van de wet vallen, de verkopen op afbetaling
waarvan de contante prijs minder dan 4.000 F of meer dan 2oo.ooo F
bedraagt, de leningen op afbetaling toegestaan tot betaling van een
voorwerp of dienstverrichting waarvan de contante prijs minder dan
4.000 F of meer dan 200.000 F bedraagt, de persoonlijke leningen op
afbetaling waarvan het nominaal bedrag meer dan 2oo.ooo F bedraagt.
In artikel 5 worden een zeventiental categorieen van verkopen op
afbetaling en leningen op afbetaling opgesomd met voor elke categorie
de vermelding van de termijn binnen dewelke de volledige prijs moet
afbetaald worden. Hetzelfde geschiedt in artikel 8bis voor de persoonlijke leningen op afbetaling, met vermelding van de termijnen
- verschillend naargelang de bedragen waarvoor ze werden aangegaan - binnen dewelke het door gespreide stortingen te betalen
---- -- - - bedrag volledig moet betaald worden.
Ten slotte wordt artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december
1957 opgeheven; dit artikel vermeldt per categorie van goederen het
minimum percentage dat als contante prijs moet betaald worden.
10. In het Staatsblad van 25 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 10 juli 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
23 december 1957 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de
wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van
zijn financiering.
De integrale prijs inzake centrale verwarming moet betaald zijn binnen
achtenveertig maand volgend op de maand waarin het voorschot betaald werd.
§ 3. VENNOOTSCHAPPEN

rr. In het Staatsblad van 23 juni 1972 verscheen de wet van r6 maart
1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1934,
houdende verbod, ten opzichte van sommige veroordeelden, om deel
te nemen aan het beheer van en het toezicht over bepaalde vennootschappen.
Het verbod opgelegd aan sommige veroordeelden en aan de gefailleerden om deel te nemen aan het beheer van en het toezicht over

vennootschappen op aandelen, de cooperatieve vennootschappen,
wordt door deze wet eveneens van toepassing gemaakt op de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
De personen die in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid een van de bedoelde functies uitoefenen op de dag van
de inwerkingtreding van de wet, mogen deze blijven uitoefenen, indien de feiten die een veroordeling rechtvaardigen dagtekenen van
v66r de inwerkingtreding van deze wet of indien de faillietverklaring
voor die dag is uitgesproken.
De overgangsbepaling geldt aileen voor de functie die ze uitoefenen ;
de uitoefening van een nieuwe functie is verboden.
Wanneer de P.V.B.A. samensmelt met een andere vennootschap moet
de functie die de betrokkene uitoefent in de nieuwe vennootschap
beschouwd worden als de voortzetting van de eerste (Parlem. Besch.,
Senaat, 1970-71, nr. 467, biz. 2).
AFDELING

3

PROCESRECHT
12. BETEKENING EN KENNISGEVING IN HET BUITENLAND

Het Staatsblad van 26 mei 1972 meldt dat Turkije op 28 februari 1972
het verdrag bekrachtigd heeft inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke
stukken in burgerlijke en in handelszaken, en bijlage, opgemaakt te
's-Gravenhage op 15 november 1965 (zie : T.P.R., 1971, nr. 3,
Overzicht van wetgeving, nr. 17).
Het Staatsblad van 25 oktober 1972 meldt dat het verdrag bekrachtigd
werd door Frankrijk op 3 juli 1972. Deze bekrachtiging gaat gepaard
met een verklaring in vijf punten.
13. AnVOCATEN

In het Staatsblad van 20 juni 1972 verscheen de wet van 7 juni 1972
tot wijziging van de artikelen 490, 497 en 498 van het gerechtelijk
wetboek, hoek III, titel III betreffende de Nationale Orde van
Advocaten.
Het plaatsvervangend lid bij de algemene raad wordt elk jaar in de
eerste tien dagen van de maand september aangewezen uit de leden
van de raad van de Orde of uit de leden van de balie, die het ambt
van stafhouder hebben uitgeoefend.
De installatie van de algemene raad heeft plaats op de derde donderdag
van september in het gerechtsgebouw te Brussel.
Voor het berekenen van de stemmen zoals bepaald in artikel 498 wordt
rekening gehouden met de advocaten en advocaten-stagiairs, die in-

geschreven zijn op de 31ste augustus die voorafgaat aan het lopend
gerechtelijk jaar.
14. In het Staatsblad van 12 april 1972 verscheen het ministerieel
besluit van to december 1971 houdende vaststelling van de opdrachten ·en de hezoldigingen van de advocaten van het Ministerie
·
van landsverdediging.
Per voertaal worden twee advocaten belast met hoofdzakelijk belangrijke zaken en met deze waarin het gaat om delicate principekwesties, drie advocaten worden belast met minder belarigrijke
zaken.
De· bezoldigirig geschiedt bij jaarlijks abonnement van respectievelijk
15o;ooo F en 75.ooo F.
IS.

GERECHT:ELIJK WETBOEK

De wet van 4 juli 1972 tot wijziging van artikel 1021 Ger. W. betreffende de uitgaven en de kosten, verscheen in het Staatsblad van
29 juli 1972.
De bedoeling van het wetsvoorstel, dat tot genoemde wet. heeft geleid, is enerzijds de hoven en rechtbanken van de vereffeningvan de
kosten te ontlasten als de partijen menen zulks niet te moeteri vragefl.
en anderzijds de mogelijkheid te bieden zich gemakkelijker opnieuw
tot de rechtbank te wenden ingeval van betwisting omtrent de vereffening van de kosten die na het vonnis gedaan zijn (Parlem. Besch.,
Senaat, 1971-72, nr. 381, blz. 2).
Het eerste lid van de nieuwe tekst biedt de partijen de mogelijkheid
- kunnen - een omstandige opgave in te dienen van hun onderscheiden kosten met inbegrip van de invorderbare kosten wegens de
uitvoering van bepaalde materiele akten. Is zulks geschied, dan worden
de kosten in het vonnis vereffend.
Zo de kosten in het vonnis niet of slechts gedeeltelijk vereffend zijn,
dan wordt de beslissing hieromtrent aangehouden. De ·meest gerede
partij kan overeenkomstig artikel 750 e.v. de rechtspleging doen hervatteri voor de rechter die de uitspraak heeft gedaan, voor zover zijn
beslissing niet werd bestreden.
16. In het Staatsblad van 8 augustus 1972 verscheen de wet van
4 juli 1972 tot goedkeuring van de Europese overeenkomst houdende
een eenvormige wet inzake arbitrage, ondertekend te Straatsburg op
20 januari 1966 en tot invoering in het gerechtelijk wetboek van een
zesde deel betreffende de arbitrage.
De lijst van de gebonden Staten en de datum van inwerkingtreding
zullen later bekendgemaakt worden.
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De tekst van dit verdrag wordt aan het gerechtelijk wetboek toegevoegd en omvat de nieuwe artikelen 1676 tot en met 1723.
17. In het Staatsblad van 31 augustus 1972 verscheen het konif\klijk
besluit van 27 juli 1972 betreffende het getuigengeld iri burgE:rlijke
zaken en de inning · en teruggave van de voorschotten bedoeld in
artikE!l 953, eerste lid van het gerechtelijk wetboek.
De getuige in burgerlijke zaken heeft recht op 200 Fen op de terugbetaling van de reiskosten, overeenkomstig het boek der wettelijke
afstanden a rato van 3,50 F km. Het moet gei:nd worden binnen de
maand na de sluiting van het getuigenverhoor op straffe van·verval.
De griffier stelt ten laste van de partij het te storten voorschot .vast
dat het getuigengeld en de reiskosten omvat.

18. In het Staatsblad van 23 september 1972 verscheen het kon:inklijk
besluit van I I september 1972 betreffende de inwerkingtreding van
de wijzigingen aangebracht in artikel I van het bijv;oegsel bij het
gerechtelijk wetboek door de wet van 9 april 1971 houdende bekrachtiging van een vierde reeks van koninklijke besluiten geliotnen
in uitvoering van de artikelen 91 en 92 van de wet van '14 februari
1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel
hers tel.
Het betreft wijzigingen die noodzakelijk geworden waren ingevolge
de fusie van enkele gemeenten.
19. In het Staatsblad van 5 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 28 september 1972 betreffende de indeling van de vrede·
·
gerechtkantons volgens hun bevolking.
20. GERECHTELIJKE STAGE

Het ministerieel besluit van 19 mei 1972 tei' uitvoering ~ari de ~et
van 8 april 1971 tot organisatie van een gerechtelijke sti:i.ge, verscheen
in het Staatsblad van 6 juni 1972.
Voor de periode I augustus 1972 tot 31 juli 1973 wordt het aantal
stagiairs vastgesteld op zesendertig.
\···
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II

STRAFRECHT
21. 8TRAFWETBOEK : AANSLAGEN

De wet van 4 juli I972 tot beteugeling van valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen en tot wijziging van de artikelen 327 en
33obis van het strafwetboek verscheen in bet Staatsblad van 29 juli
I972·
Deze wet heeft tot doel de gevallen van vals alarm strafbaar te stellen.
De titel van het hoofdstuk II van Titel VI van het strafwetboek
waaronder deze teksten voorkomen, luidt voortaan als volgt : Bedreigingen met. een aanslag op personen of op eigendommen en valse
inlichtingen betreffende ernstige aanslagen.
In artikel 327 van het strafwetboek worden twee wijzigingen aangebracht. Vooreerst wordt het mondeling bedreigen met een aanslag op
personen of op eigendommen ingelast naast het middel van het
naamloze of ondertekend geschrift. Vervolgens wordt de aard van de
bedreigingen uitgebreid, vermits het voortaan volstaat dat op de aanslag waarmede bedreigd wordt, een criminele straf gesteld is, waar
vroeger alleen sprake was van de doodstraf en dwangarbeid. Dezelfde
wijzig!ng wordt eveneens aangebracht aan artikel 329 van het-straf;;;
wetboek, dat handelt over de bedreiging door gebaren of zinnebeelden. Het onderscheid dat bestond naargelang op de aanslag de doodstraf of dwangarbeid gesteld was, werd aldus opgeheven. De vroegere
tekst van artikel 327 van het strafwetboek had immers tot gevolg dat
de bedreiging een niet bemand vliegtuig in brand te steken - aanslag
omschreven in artikel 5 I I van het strafwetboek - strenger bestraft
werd dan de bedreiging een vliegtuig met andere middelen te vernielen - artikel 52I van het strafwetboek (Parlem. Besch., Senaat,
I97I-72, nr. 432, blz. 2). Door de wijziging van de artikelen 327 en
329 van het strafwetboek wordt eenheid gebracht in de bestraffing
van alle, mondelinge of schriftelijke, bedreigingen waarop een criminele straf staat.
Arttkel 328 wordt integraal vervangen door een nieuwe tekst, waardoor bedoeld worden de talrijk voorkomende laze bomalarmen tegen
te gaan (Parlem. Besch., Senaat, I97I-72, nr. 435, blz. I). Wordt
voortaan gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar
en met geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank, hij die
hetzij mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift
wetens en willens een vals bericht geeft over het bestaan van gevaar
voor een aanslag op personen of eigendommen waarop een cnminele
straf gesteld is.
De artikelen 330 en 33obis van het strafwetboek worden vervangen
door een enkele nieuwe bepaling, ten einde de mondelinge bedreigin682

gen toe te voegen aan de bedreigingen waarop reeds een straf is gesteld.
wanneer zij worden geuit bij naamloos of ondertekend geschrift
(Parlem. Besch., Senaat, 1971-72, nr. 435, biz. 2) : wordt bijgevolg
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met
geldboete van zesentwintig frank tot honderd frank, hij die, hetzij
mondeling, hetzij bij een naamloos of ondertekend geschrift, iemand
onder een bevel of onder een voorwaarde bedreigt met een aanslag
op personen of eigendommen, waarop gevangenisstraf van ten minste
drie maanden gesteld is.
22. }EUGDBESCHERMING

De wet van 9 mei 1972 tot wijziging van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming verscheen in het Staatsblad van
ro juni 1972.
De !eden van het jeugdbeschermingscomite worden voortaan aangeduid voor een termijn van vijf jaar.
Behoudens de samenhang met vervolging wegens andere misdrijven,
zijn de gewone rechtbanken bevoegd ten opzichte van een minderjarige van meer dan zestien en minder dan achttien jaar, op het ogenblik van de feiten, die vervolgd worden wegens overtredingen van :
1) de bepalingen van de wetten en verordeningen betreffende het
wegverkeer; 2) de artikelen 418, 419 en 420 van het strafwetboek
voor zover er samenhang is met een overtreding van de wetten en
verordeningen betreffende het wegverkeer en 3) de wet van :r juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
De debatten hebben echter plaats in raadkamer. Mocht hieruit blijken
dat een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding geschikter
is, dan kan de zaak mits een met redenen omklede beslissing naar het
openbaar ministerie verzonden worden met het oog op de vorderingen
voor de jeugdrechtbank als daartoe grond bestaat. Tenzij bij vluchtmisdrijf is de wet op de voorlopige hechtenis niet toepasselijk op de
bedoelde minderjarigen.
23• }ACHT EN VOGELBESCHERMING

In het Staatsblad van 12 juli 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 10 juli 1972 tot wijziging van de jachtwet van 28 februari r882
in uitvoering van artikel 2 van de wet van 29 juli 1971 houdende
goedkeuring van de Beneluxovereenkomst op het gebied van de jacht
en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op ro juni 1970.
Dit besluit bevestigt de opdracht van de Minister van landbouw om
de data van opening en van sluiting van de jacht vast te stellen.
Bovendien wordt het wild ingedeeld in categorieen : grof wild, klein
wild, waterwild en het overig wild.

Ten slotte bevat dit besluit de straffen voor enkele hierin omschreven
feiten.
Errata verschenen in het Staatsblad van 28 juli I972.
24. Het koninklijk besluit van 20 juli I972 betreffende de bescherming der vogels verscheen in het Staatsblad van I augustus I972.
In het eerste hoofdstuk wordt als principe vooropgesteld dat het
besluit toepasselijk is op aile in de Beneluxlanden in het wild levende
vogelsoorten, daarin begrepen aile bestaande ondersoorten, rassen of
varieteiten van deze soorten, ongeacht of de vogels levend, dood of
opgezet zij n.
Artikel 3 bepaalt dat het verboden is de vogels, de eieren, jongen en
pluimen te vangen, te doden of te verdelgen, te vervoeren, door te
voeren en, zelfs tijdelijk, in of uit te voeren behalve de afwijkingen
in artikel 4 omschreven. Het is bovendien verboden nesten te verstoren, weg te nemen of te vernietigen behalve nesten die aangebracht
zijn tegen woonhuizen en aanpalende gebouwen.
Het derde hoofdstuk handelt over het bezit van en de handel in
vogels. Behalve de afwijkingen toegestaan door artikel 6, is het verboden de vogels, de eieren, jongen en pluimen onder zich te hebben,
ten verkoop voorhanden te hebben, te kopen, te verkopen, te koop te
stellen of te vragen en te leveren.
Bovendien is h~:;t, behalve de toegestane afwijkingen, verboden tuigen
of middelen die geschikt zijn voor het vangen of verdelgen van vogels
te vervoeren. De overtredingen worden vastgesteld, bewezen, vervolgd en gestraft overeenkomstig de jachtwet van 28 februari I882.
Bij het besluit zijn twee bijlagen gevoegd.

25.

GEVAARLIJKE PRODUKTEN EN INRICHTINGEN

In het Staatsblad van 27 juni I972 verscheen het koninklijk besluit
van 23 mei I972 tot wijziging van de tabel A van de bijlage gevoegd
bij het koninklijk besluit van 28 februari I963 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolkmg en van de werknemers
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
:i6. In het Staatsblad van 4 juli I972 verscheen het koninklijk besluit
van 26 mei !972 tot wijziging van het besluit van de Regent van
I 1 februari I946 betreffende de handel in en de verkoop van sommige
giftige stoffen.

27. In het Staatsblad van IO oktober I972 verscheen het ministerieel
besluit van I9 juni I972 tot aanvulling van het ministerieel besluit
van I8 september I967 houdende vaststelling van de lijst van de in de
handel van voedingswaren en -stoffen toegelaten toevoegsels.

28. In het Staatsblad van 29 april 1972 verscheen het ministerieel
besluit van 20 januari 1972 houdende aanvulling van de bijlagen I en II
van het koninklijk besluit van 31 mei 1958, houdende reglementeren
van het bewaren, verkopen en gebruiken van pesticiden en fytofarmaceutische produkten.
Het betreft een aanvulling met verscheidene produkten.
29. In het Staatsblad van 8 september 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 10 februari 1972 tot wijziging van het besluit van de
Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en
het verkopen van giftstoffen.
Een paar produkten worden toegevoegd.
30. In het Staatsblad van 26 september 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 3 juli 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
26 juli 1971 tot oprichting van zones voor speciale bescherming tegen
luchtverontreiniging.
Vernietiging door verbranding in open lucht van afvalstoffen is verboden, tenzij wanneer het gaat om plantaardige stoffen die afkomstig
zijn van het onderhoud van tuinen, van de ontbossing of ontginning
van terreinen en van bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.
31. In het Staatsblad van 8 september 1972 verscheen het koninkhjk
besluit van 27 juli 1972 tot wijziging van het besluit van de regent
van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkopen van gifstoffen.
De lijst van de produkten wordt aangevuld.
32. In het Staatsblad van 25 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 12 september 1972 betreffende de fabricage, de handel en
het gebruik van voorwerpen en stoffen bestemd om in aanraking te
worden gebracht met voedingswaren of -stoffen.
33· In het Staatsblad van 12 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 6 oktober 1972 betreffende de inwerkingtreding van
sommige bepalingen van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren, tegen verontreiniging (zie : T.P.R.,
1971, nr. 3, Overzicht van wetgeving, nr. 104).

34·

VERKEER

In het Staatsblad van 13 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 10 mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei
1964 houdende de vaststelling van de vorm waaraan de valhelmen
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voor bestuurders en passagiers van rijwielen met hulpmotor en motorrijwielen met of zonder zijspan moeten voldoen.

35· In het Staatsblad van 3 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 29 september I972 tot aanvulling van artikel I I van het
koninklijk besluit van I4 maart I968 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer.
Voor de deelneming aan sportwedstrijden of sportcompetities met
motorrijtuigen moeten de in hetzelfde artikel I I bepaalde leeftijdsvoorwaarden in acht genomen worden, nl. I8 jaar voor autorijtuigen
en I6 voor motorrijwielen. Zulks geldt voor sportwedstrijden of
sportcompetities die plaats vinden op terreinen die toegankelijk zijn
voor het publiek of op niet-openbare terreinen die voor een zeker
aantal personen toegankelijk zijn.
Een erratum verscheen in het Staatsblad van 7 oktober I972.
36.

ScHEEPVAART

De wet van 5 juli I972 op de veiligheid der schepen verscheen in het
Staatsblad van I7 oktober I972.
Deze nieuwe wet vervangt de gelijkaardige wet van 25 augustus I92o,
gewijzfg-d bi.rae-arti.kelen 9 eii -Ia vari -ae wet van -30 Juli -1926.-Artikel I bevat enkele begripsbepalingen zoals ze voor de toepassing
van de wet moeten uitgelegd worden. Kapitein is ieder die belast is
met de leiding van een vaartuig of deze leiding in feite neemt alsmede
ieder die hem vervangt; eigenaar, hij die het vaartuig in eigendom
bezit en de personen die ermee gelijkgesteld worden, nl. de reder,
de scheepshuurder, de exploitant of hij die het vaartuig in bezit heeft;
schip is het vaartuig dat gewoonlijk op zee personen of zaken vervoert,
de visvangst bedrijft, sleepverrichtingen, baggerwerken of enige
andere winstgevende verrichting van scheepvaart uitvoert of dat ertoe
bestemd is ; pleziervaartuig is elk vaartuig dat al dan niet gebruikt
voor winstgevende verrichtingen, in welke vorm ook op zee aan
pleziervaart doet of ervoor bestemd is met uitsluiting van de vaartuigen die enkel in de Belgische zeewateren meer dan zes personen
tegen betaling vervoeren of bestemd zijn om dit te doen en van de
vaartuigen voor strandvermaak ; tenslotte moet onder Belgische zeewateren verstaan worden, de territoriale zee, de havens van de kust,
de Beneden Zee-Schelde, de haven van Gent, het Belgisch gedeelte
van het kanaal van T erneuzen naar Gent en de daaraan gelegen
havens en de kanalen Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge.
Hoofdstuk II handelt over de veiligheidsvoorwaarden. Geen Belgisch
of vreemd schip mag van uit een Belgische haven zee kiezen of in de
Belgische zeewateren varen en geen schip mag in het buitenland onder
Belgische vlag zee kiezen als het niet in staat van veiligheid is. Voor
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bepaalde schepen is in een bijzondere regeling voorzien ; deze worden
in artikel 3 opgesomd. Aan de Koning wordt de bevoegdheid opgedragen om de voorwaarden van veiligheid en de gevallen van vrijstelling te bepalen, alsmede de verplichtingen van de kapiteins en de
andere opvarenden voor te schrijven. Geen enkel schip mag onder
Belgische vlag varen indien het niet voorzien is van een certificaat van
deugdelijkheid; hierover wordt gehandeld in hoofdstuk III.
De dienst van de zeevaartinspectie oefent toezicht uit op de schepen
die aan de wet onderworpen zijn ten einde de toepassing van de wet
en van de uitvoeringsbesluiten te verzekeren en toe te zien dat de
door Belgie afgesloten internationale verdragen betreffende de beveiliging van mensenlevens op zee en betreffende de uitwatering van
schepen worden nageleefd. De artikelen I I tot en met I 8 handelen
over dit toezicht en over de maatregelen die de bevoegde autoriteiten
kunnen treffen.
Hoofdstuk VI- de artikelen I9 tot en met 28- bevat strafbepalingen.
Onder de eindbepalingen moet vermeld worden artikel 33 van deze
wet dat wijziging brengt aan artikel 63 van de wet van 2I augustus
I879 houdende boek II van het wetboek van koophandel. De wijziging
heeft tot doel de terminologie aan te passen; ,de bewijzen van deugdelijkheid" wordt vervangen door ,het certificaat van deugdelijkheid of
het voorlopig certificaat van deugdelijkheid en in voorkomend geval
de vereiste internationale certificaten".
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III

SOCIAAL RECHT
AFDELING I

ARBEIDSRECHT

37. ARBEIDSWET
In het Staatsblad van 10 augustus I972 verscheen de wet van 8 juni
I972 betreffende de havenarbeid.
Deze wet stelt het principe vast dat niemand in de havengebieden
havenarbeid verrichten mag tenzij erkende havenarbeiders. De Koning
bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten van de erkenning.
Inbreuken op deze wet worden gestraft met een boete van 26 tot soo F
zoveel maal toe te passen als er personen in strijd met de wet arbeid
verrichten. Bij herhaling binnen een jaar na de vorige veroordeling
kan de straf op het dubbel van het maximum worden gebracht.
De verjaringstermijn van de strafvordering bedraagt een jaar.

38. Het koninklijk besluit van 4 april 1972 waarbij aanjeugdigewerk~
nemers beneden 16 jaar ondergrondse arbeid verboden wordt, ver:.
scheen in het Staatsblad van 21 april 1972.
Een tweede koninklijk besluit van 4 april 1972, verschenen in hetzelfde Staatsblad van 21 april 1972, en eveneens genomen in uitvoering van de arbeidswet van 16 maart 1971 (zie: T.P.R., 1972, nr. I,
Overzicht van wetgeving, nr. 44) betreft de nachtarbeid van jeugdige
werknemers. De nachtarbeid tot 23 uur is toegelaten wanneer jeugdige
werknemers, als acteur of figurant, hun medewerking verlenen aan
uitvoering van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, aan opnamen voor film, televisie of radio, en aan modeshows en voorstellingen van collecties klederen.
39· Het koninklijk besluit van 17 april 1972 waarbij sommige ondergrondse werken in de mijnen, graverijen en groeven verboden worden
aan werknemers beneden 21 jaar, verscheen in het Staatsblad van
5 mei 1972.
Dit besluit is genomen in uitvoering van de arbeidswet van 16 maart
1971 (T.P.R., 1972, nr. I, Overzicht van wetgeving, nr. 44).
De artikelen 2 en 3 sommen de soorten arbeid op die de werknemers
beneden de 21 jaar niet mogen verrichten op de ondergrondse werven
van groeven, gravefijeh en steenkoolmijnen.
Artikel 5 schrijft de voorwaarden voor die moeten nageleefd worden
om de in artikel 4 vermelde arbeid te verrichten in de ondergrondse
werven van steenkolenmijnen.
40. Het koninklijk besluit van 23 mei 1972 betreffende de tewerkstelling van jeudige werknemers op zon- en feestdagen verscheen in
het Staatsblad van 7 juni 1972.
In uitvoering van de arbeidswet van 16 maart 1971 mogen jeugdige
werknemers op zon- en feestdagen hun medewerking verlenen als
acteur of figurant en deelnemen aan sportmanifestaties. Tijdens de
kerst- en nieuwjaarsvakantie en de paasvakantie mogen zij in de badplaatsen in sommige takken tewerkgesteld worden.
41.

ARBEIDSBESCHERMING

Het koninklijk besluit van 4 april 1972 tot aanvulling van artikel
158ter van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming verscheen in het Staatsblad van 2 juni 1972.
Het betreft een bepaling met betrekking tot het soort schoenen.
42. Het koninklijk besluit van 17 april 1972 tot invoeging van een
hoofdstuk IV in titel II van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, verscheen in het Staatsblad van 26 mei 1972.
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Het nieuwe hoofdstuk dat ingelast wordt, draagt als titel : bijzondere
bepalingen betreffende de werknemers beneden r8 jaar.
43· Het koninklijk besluit van 17 april 1972 tot wijziging van artikel52
van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, verscheen
in het Staatsblad van 31 mei 1972.
De toepassing van enkele hepalingen voor de als gevaarlijk of hinderlijk ingedeelde winkels voor kleinhandel wordt tijdelijk uitgesteld.
44· Het koninklijk besluit van 23 mei 1972 betreffende de strijd tegen
de hinder door het werk en de werkplaatsen en tot wijziging van
titel II, hoofdstuk III, van het algemeen reglement voor de arbeids~
bescherming, verscheen in het Staatsblad van 31 mei 1972.
Dit besluit vaardigt maatregelen uit ter voorkoming van de hinder.

45· In het Staatsblad van 15 augustus 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 17 juli 1972 tot wijziging van artikel 52 van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming.
Het betreft de winkels voor kleinhandel.
46. In het Staatsblad van 18 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van r8 augustus 1972 tot wijziging van het besluit van de
regent van 27 september 1947 houdende goedkeuring van de titels III,
IV en V van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

47· In het Staatsblad van r8 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 16 oktober 1972 tot wijziging van titel I, hoofdstuk II, A
van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.
Het betreft een aanvulling.
,NDELING 2

SOCIALE ZEKERHEID

48. ALGEMEEN
In het Staatsblad van 23 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 15 mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april
1970 ter uitvoering van artikel 2, § 6, vijfde lid van de besluitwet van
ro januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.

49· In het Staatsblad van 28 juli 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 30 juni 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

so. In het Staatsblad van 8 augustus 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 27 juli 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
7 januari 1960 ter uitvoering van artikel 2bis van de besluitwet van
10 januari 194S betreffende de maatschappelijke zekerheid van de
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.
De bijdragen mogen voortaan met so pet. verminderd worden,
wegens dwingende redenen van nationaal of gewestelijk economisch
belang.
SI.

ARBEIDSONGEVALLEN

Het koninklijk besluit van 20 juni 1972 tot verhoging van de bijdrage
voorzien bij artikel so, 1°, van de arbeidsongevallenwet van Io
april 1971, verseheen in het Staatsblad van 24 juni 1972.
Het betreft een verhoging van de bijdrage op het bedrag van premies,
tot 12,s pet.
S~· In het Staatsblad van 3 augustus 1972 verscheen het koninklij~
besluit van 17 juli 1972 waarbij de tekst van sommige wetsbepalingen
in overeenstemming wordt gebracht met de bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 19 april 1971.

53·

GEZINSBIJSLAGEN

In het Staatsblad van 13 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 16 mei 1972 tot wijziging van de artikelen 41 en s7bis van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslagen voor loonarbeiders.
De dagen waarvoor de mijnwerker ingevolge de sluiting van de
ondememing gerechtigd is op de wachtvergoeding, worden gelijkgesteld met werkelijk gepresteerde arbeidsdagen.
54· In het Staatsblad van 2S augustus 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 14 augustus 1972 tot verhoging van het bedrag van de
bijdragen vastgesteld bij de artikelen 77 en 78 van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslagen voor loonarbeiders.
SS· In het Staatsblad van 19 juli 1972 verscheen het ministerieel
besluit van 6 maart 1972 tot wijziging van het rninisterieel besluit
van 19 mei 1970 tot vaststelling van het bedrag van het loon waarboven de leerling ophoudt de kinderbijslag te genieten.

56.

ZIEKTE EN INVALIDITEIT

In het Staatsblad van 9 september 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 16 februari 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering.
Het gaat om lichte wijzigingen aan genciemd besluit.
57· In het Staatsblad van 28 april 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 7 maart 1972 tot vaststelling van het aandeel van de
rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.
De verstrekkingen en het persoonlijk aandeel van de rechthebbende
worden opgesomd.
58. In het Staatsblad van 4 mei 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 25 april 1972 tot vaststelling van de bevoegdheidscriteria met het
oog op het verkrijgen van de erkenning om de verstrekkingen af te
leveren die worden beoogd in artikel 27 bis van het koninklijk besluit
van 24 december 1963 tot vaststelling van de nomenclatuur der
geneeskundige verstrekkingen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Dit besluit heeft betrekking op de bandagisten, de orthopedisten en
de apothekers met officina.
59· In het Staatsblad van 2 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 25 april 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundige
verstrekkingen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het betreft een toevoeging in verband met de bevoegdheid van
bandagisten en orthopedisten.
6o. In het Staatsblad van 31 mei 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 8 mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 december 1963 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de

verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de
kosten van farmaceutische verstrekkingen.
61. Het koninklijk besluit van 29 mei 1972, verschenen in het Staatsblad van 3 juni 1972, wijzigt het koninklijk besluit van 19 november
1970 betreffende het invaliditeitspensioen voor de mijnwerkers.

Het betreft het bewijs van het minimum aantal dienstjaren door de
mijnwerker, ontslagen wegens sluiting van de onderneming, die ge-

noten heeft van de voor de fysisch minder geschikte mijnwerkers
voorziene bijkomende tegemoetkoming.
62. In het Staatsblad van 30 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 22 juni 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 december I963 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de

verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegerrioetkomt in de
kosten van farmaceutische verstrekkingen.
63. Het koninklijk besluit van 22 juni I972 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 december 1963 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
tegemoet komt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen verscheen in het Staatsblad van 29 juni I972.
64. In het Staatsblad van 14 juli 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 30 juni I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus I963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

65. In het Staatsblad van I4 juli I972 verscheen het koninklijkbesluit
van 30 juni I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december I963 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundige
verstrekkingen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
66. In het Staatsblad van 30 augustus I972 verscheen het koninklijk
besluit van I7 augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 24 december I963 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de
kosten van farmaceutische verstrekkingen.

67. In het Staatsblad van 2 september I972 verscheen het koninklijk
besluit van I7 augustus I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 24 december I 963 tot vaststelling van de voorwaarden van de
nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen van de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
68. In het Staatsblad van 15 september I972 verscheen het koninklijk
besluit van I7 augustus I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 24 december I963 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
69. In het Staatsblad van 6 oktober I972 verscheen het koninklijk
besluit van 3 I augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit

van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties
die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
70. In het Staatsblad van 20 september 1972 verscheen het koninklijk
besluit van I 3 september I 972 tot vaststelling van de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
Het zijn de verstrekkingen bedoeld in artikel 24 van de wet van
9 augustus t963.

71. In het Staatsblad van 19 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 3 oktober 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus I963
tot instelling en organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
Een wijziging wordt aangebracht aan de bepaling die betrekking heeft
op de aanpassing van de vergoeding aan de schommelingen van de
index.
72. Het ministerieel besluit van 8 juni I972 (Staatsbl., van I7 juni
1972) wijzigt het ministerieel besluit van 23 december 1970 houdende
vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering in de verpleegdagprijs van de gesloten psychiatrische inrichtingen.
73•

}AARLIJKSE VAKANTIE. FEESTDAGEN

In het Staatsblad van 26 mei 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 27 maart 1972 tot viijziging van het koninklijk besluit van 30 maart
I967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.
Voor het ontvangen van het bijkomende verlofgeld voor jonge arbeiders worden bepaalde perioden van arbeidsonderbreking gelijk gesteld met het verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
74· In het Staatsblad van 7 juli 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 27 maart 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.
75· In het Staatsblad van 18 juli 1972 verscheen het koninklijk besluit
van I I juli I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.

76. In het Staatsblad van 28 september 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 27 juli 1972 tot opheffing van artikel 6bis van het besluit
van de Regent van 2 april 1947 tot bepaling van de algemene modaliteiten van uitvoering der besluitwet van 25 februari 1947 betreffende
het toekennen van loon aan de werknemers voor een bepaald aantal
feestdagen per jaar.
77. PENSIOENEN
De wet van 26 juni 1972 houdende wijziging van het vereiste aantal
dienstj aren in de ondergrondse steenkolenmij nen voor het toekennen
van een volledig rustpensioen, verscheen in het Staatsblad van 30 juni
1972.

78. In het Staatsblad van 26 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 8 mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
20 november 1970 tot vaststelling van de inrichting en werking van
het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers.
79· Het koninklijk besluit van 9 mei 1972 ter verbetering van de
toestand van sommige grens- of seizoenarbeiders en hun weduwen
verscheen in het Staatsblad van 24 mei 1972.
Dit besluit wijzigt het koninklijk besluit van 9 december 1965 tot
vaststelling van het bedrag en van de voorwaarden betreffende de
toekenning van een aanvullende uitkering aan sommige in Frankrijk
tewerkgestelde grens- of seizoenarbeiders en aan hun weduwen.
Bovendien wordt onder bepaalde voorwaarden een compenserende
uitkering toegekend aan de in Belgie verblijvende gerechtigden op een
Frans pensioen en een Belgisch rust- en overlevingspensioen.
Errata verschenen in het Staatsblad van 27 mei 1972.
So. In het Staatsblad van 14 juni 1972 verschenen twee koninklijke
besluiten respectievelijk van 9 mei en 12 mei 1972 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers.
Het eerste besluit handelt over de grenzen binnen dewelke de aanpassingsuitkering mag toegekend worden.

Het tweede besluit stelt de perioden tijdens dewelke de mijnwerker
die ontslagen is wegens sluiting van de onderneming geniet van de
wachtvergoeding, gelijk met perioden van activiteit.
81. Het koninklijk besluit van 26 juni 1972 tot verhoging van het aan
de mijnwerkers toegekend invaliditeitspensioen, verscheen in het
Staatsblad van 30 juni 1972.

82. In het Staatsblad van 30 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 26 juni 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor
mijnwerkers.
83. In het Staatsblad van 30 juni 1972 verschenen twee koninklijke
besluiten van 26 juni 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 mei 1958 tot vaststelling van het statuut van het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers inzake inrichting van de rust- en weduwenpensioenregeling.
84. In het Staatsblad van 30 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 27 juni I972 houdende vermindering van het vereiste
aantal dienstjaren in de ondergrond van de steenkolenrriijnen voor
het toekennen van een volledig rustpensioen.
85. In het Staatsblad van 24 oktober I972 verscheen het koninklijk
besluit van 3 juli I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
8 november 197I houdende aanpassing van sommige bepalingen inzake pensioenen (zie : T.P.R., I972, nr. I, Overzicht van wetgeving,
nr. 128).
86. In het Staatsblad van 28 juli I972 verscheen het koninklijk besluit
van I7 juli I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2I december I 967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
Dit besluit handelt over het begrip beroepsbezigheden die toegelaten
zijn met of zonder een voorafgaande verklaring en de omschrijving
van de bedrijfsinkomsten die hiermede gepaard gaan.
87. In het Staatsblad van I9 augustus I972 verscheen het koninklijk
besluit van I I augustus I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 mei I958 tot vaststelling van het statuut van het Nationaal
pensioenfonds voor rnijnwerkers inzake inrichting van de rust- en
weduwenpensioenregeling.
88. Het koninklijk besluit van I l augustus I972 tot wijziging van het
koninklijk besluit van I9 november I970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers verscheen in het Staatsblad van
19 augustus I972.
89. In het Staatsblad van 24 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 18 augustus I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 4 mei I97I houdende uitvoeringsmaatregelen van de bepalingen
van het artikel34 van de wet van 22 februari 1971 houdende wijziging

van de wetten van I6 juni I96o en I7 juli I963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.
De wijziging heeft betrekking op het recht van de echtgenoot om een
pensioenaanvraag in te dienen wanneer de gerechtigde zijn rechten
op het rustpensioen niet doet gelden.
90. In het Staatsblad van I9 augustus I972 verscheen het koninklijk
besluit van I 1 augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 2I december I967 tot vaststelling van het algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
Dit koninklijk besluit heeft betrekking op bepaalde inactiviteitsperiodes.
Een erratum verscheen in het Staatsblad van 30 augustus I972.
91. In het Staatsblad van 6 oktober I972 verscheen het koninklijk
besluit van I I september I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van I juli I937 houdende de statuten van de Rijkswerkliedenkas.
De wijzigingen hebben a.m. betrekking op de definitie van werklieden, op de inkomsten van de Werkliedenkas, de tijdelijke toelage,
het vrijwillig ontslag en de afdanking, de berekening van de dienstperioden, het recht op het overlevingspensioen, het weduwenpensioen
en de procedure van aanvraag.
92. In het Staatsblad van I4 oktober I972 verscheen het koninklijk
besluit van 5 oktober I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van I9 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioen voor de
mijnwerkers.
Het betreft de periodes van stopzetting en onderbreking van de arbeid.
93· In het Staatsblad van I I mei I972 verscheen het ministerieel
besluit van 24 maart 1972 houdende uitvoering van artikel 7, tweede
lid van het koninklijk besluit van I3 september I97I, houdende uitvoering van hoofdstuk I van de wet van 28 mei I971 tot verwezenIijking van de eenmaking en harmonisering van de kapitalisatiestelsels
ingericht in het raam van de wetten betreffende de verzekering tegen
de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood.
De aanvraag moet opgesteld worden op een formulier waarvan het
model bij het koninklijk besluit is gevoegd.
94· BEROEPSZIEKTEN
In het Staatsblad van 30 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 27 juni 1972 tot wijziging van de koninklijke besluiten van
I8 januari 1964 tot regeling van de wijze van inning en verdeling
van sociale verzekeringsbijdragen verschuldigd door de door beroeps-

-

,--c~------------~~--cLc__cc~::-:

ziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wet .van i4 december
1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van
beroepsziekten, en van 21 december 1971, houdende uitvoedng van
sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van '10 april 1971.
95,

ARBEIDSVOORZIENING EN WERKLOOSHEID

In het Staatsblad van 20 april 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 4 april 1972 tot wijziging van artikel 170 van het koninklijk besluit
yan 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening .en werkloosheid.
Het betreft de vergoeding die aan de Rijksdienst moet betaald worden
door de besturen en instellingen die werklozen te werk stellen.
96. In het Staatsblad van 6 september 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 30 mei 1972 tot wijziging van artikel 22 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid.
Dit besluit handelt over de bij elk gewestelijk bureau opgerichte
Commissie van advies.
97· In het Staatsblad van 13 juli 1972 verscheen het koninidijk besluit
van 6 juli 1972 tot wijziging van artikel r88 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid.
In hetzelfde Staatsblad verscheen het ministerieel besluit van 7 juli
1972 tot wijziging van de artikelen 96 en rorbis van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid.
Het betreft de gedeeltelijke werkloosheid die het gevolg is van de
sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie.
98. In het Staatsblad van I juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 29 mei 1972 tot vaststelling voor het jaar 1972, van het bedrag

en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de
in geval van ondernemingen ontslagen werknemers.
Errata verschenen in het Staatsblad van 20 juni 1972.
AFDELING

3

ZELFSTANDIGEN

99·

SociAAL STATUUT

De wet van 12 juli 1972 houdende wijziging van sommige bepalingen:
inzake het sociaal statuut der zelfstandigen, verscheen in het Staatsblad van 14 juli 1972.

------------

Deze wet wijzigt het koninklijk besluit nr. 72 van ro november r967
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, inzonderheid wat het bedrag van het pensioen betreft. Een drietal
artikelenvan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen worden vervangen;
het gaat om het bedrag van de bijdragen voor en na de pensioenleeftijd. Een derde hoofdstuk bevat algemene en overgangsbepalingen.

100. In het Staatsblad van 25 augustus 1972 verscheen het koninklijk
besluit van r8 augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.
Het gaat inzonderheid over de bijdragen.
101. In het Staatsblad van 5 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van IS september 1972 tot tiitvoering inzake het pensioen der
werknemers van artikel 19 van de wet van 12 juli 1972 houdende
wijziging van sommige bepalingen inzake het statuut der zelfstandigen.
Het gaat over de regeling die getroffen wordt ingeval van vervroegd
'
.
penswen.

102. GEZ[NSBijSLAGEN
In het Staatsblad. van 25 augustus 1972 verscheen het koninklijk
besluit van I I augustus 1972 tot wijziging van het organiek koninklijk
besluit van 22 december 1938 voorzien bij de wet van ro juni 1937
houdende uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en de
niet.:.loontrekkende arbeiders.
IOJ, .ARBEIDSONGESCHIKTHEID

In het Staatsblad van 8 juli 1972 verscheen het koninklijk besluit van
27 juni 1972 tot uitvoering van artikel 89 van het koninklijk besluit
van 20 juli I97'I houdende instelling van een verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.
Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaronder de rechten ten aanzien
van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 ambtshalve onderzocht
worden.
104. In het Staatsblad van r6 september 1972 verscheen het ministerieel besluit van 7 september 1972 houdende wijziging van het
ministerieel · besluit van r8 augustus 1970 tot vaststelling van het
model der bijdragebescheiden inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering der zelfstandigen.
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105. PENSIOENEN

In het Staatsblad van 28 juli 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 17 juli 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen.
Dit besluit handelt o.m. over de basisbedragen, de bedrijfsinkomsten,
de beroepsbezigheden die met of zonder voorafgaande verklaring
toegelaten zijn en de bedrijfsinkomsten die hieruit voortvloeien en
over het onderzoek van de bestaansmiddelen.
106. In het Staatsblad van 25 augustus 1972 verscheen het koninklijk
besluit van II augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.
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FISCAAL RECHT
AFDELING

I

INKOMSTENBELASTINGEN
107, 0vEREENKOMSTEN TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELEBELASTING

In het Staatsblad van· 4 oktober 1972 verscheen de wet van 14 augustus
1972 houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen Belgie en
Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van
sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en van het aanvullend protocol ondertekend te Brussel op 24 september 1970.
108. In het Staatsblad van 4 oktober 1972 verscheen de wet van
14 augustus 1972 houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen
het Koninkrijk Belgie en de Verenigde Staten van Amerika tot het
vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting
inzake belastingen naar het inkomen ondertekend te Brussel op 9 juli
1970.
De publikatie van het verdrag wordt gevolgd door een ministerieel
reglement.
109· VRIJSTELLING. AFTREKBAARHEID

In het Staatsblad van 24 juni 1972 verscheen de wet van 18 mei 1972
tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake
belastingvrijstelling van bepaalde giften.

no. De wet van 3 juli 1972 tot WlJZlgmg van het wetboek van de
inkomstenbelastingen inzake bijzondere aftrekken op bescheiden pensioenen verscheen in het Staatsblad van 6 september 1972.
Het van het totaal van de bedrijfsinkomsten af te trekken bedrag
wanneer deze bestaan uit pensioenen, wordt verhoogd.
111. In het Staatsblad van 10 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 25 september "1972 houdende aanvulling van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen, met betrekking tot de belastingvrijstelling van
bepaalde giften.
Kunnen hiervoor worden erkend de instellingen voor wetenschappe- •
Iijk onderzoek, de instellingen die hulp verlenen aan oorlogsinvaliden,
mindervaliden, oudstrijders en gelijkgestelden, bejaarden, beschermde
minderjarigen en behoeftigen en de instellingen die hulp verlenen aan
ontwikkelingslanden mits zij aan de in het besluit bepaalde voorwaarden voldoen.
De bepalingen die volgen handelen over de periode binnen dewelke
de aanvraag moet worden ingediend en de gegevens die deze aanvraag
moet bevatten.

112. PROCEDURE

De wet van 30 mei 1972 tot aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelastingen aan het gerechtelijk wetboek verscheen in het
Staatsblad van i:.r augustus 1972.
Deze wet brengt geen enkele wijziging aan het wetboek van de inkomstenbelastingen. Het is enkel de bedoeling geweest de terminolo- .
gie te harmoniseren.
.
113. VENNOOTSCHAPPEN

In het Staatsblad van 27 juni 1972 verscheen de wet van I juni 1972
tot heffing van een opdeciem op de vennootschapsbelasting en op de
door buitenlandse vennootschappen en lichamen verschuldigde belasting der niet-verblijfhouders.
AFDELING 2

DE MET DE INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE BELASTING

114. De wet van 27 juni 1972 tot wijziging van het wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, verscheen in
het Staatsblad van 20 juli .1972.
Het gaat om belastingen op motorvoertuigen.
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115. In het Staatsblad van 27 juli I972 verscheen de wet van 5 juli
I972 tot wijziging van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in verband met de automatische ontspanningstoestellen.
Deze wet heeft vooral tot doel de belasting gevoelig te verhogen en
de controlerniddelen te verscherpen.

AFDELING

3

REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

I I6. In het Staatsblad van I augustus !972 verscheen de wet van
3 juli I972 tot wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten en het wetboek der zegelrechten.
Deze wet handelt over de vennootschappen ; inbreng van goederen,
de vermeerdering van het statutair kapitaal, de oprichting.
Deze wet wordt gevolgd door een koninklijk besluit van I8 juli 1972
betreffende de uitvoering der artikelen I I7 en I20 van het wetboek
der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Staatsbl., I augustus
I972).
AFDELING

4

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE W AARDE

117. De wet van 22 juni I972 tot wijziging van het wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde verscheen in het Staatsblad van
7 juli 1972.
Het betreft een wijziging van de bepalingen inzake levering en invoer
van automobielen voor personenvervoer en de voertuigen die zowel
voor personenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen.
118. In het Staatsblad van 30 mei I972 verscheen het koninklijk
besluit van 7 februari 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
nr. 4 van 29 december I969 met betrekking tot de teruggaven inzake
belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit nr. 24
van 23 oktober 1970, met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
119. In het Staatsblad van 25 april I972 verscheen het koninklijk
besluit van I I april I972 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7
van I2 maart 1970, met betrekking tot de invoer van goederen voor
de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde.
Het gaat over de beperking van vrijstellingen.
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Een ministerieel besluit nr. 8 van I2 april I972, met betrekking tot
de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde in het
internationale reizigersverkeer, en genomen in uitvoering van hoger
genoemd koninklijk besluit, verscheen in hetzelfde Staatsblad van
25 april I972.
120. In het Staatsblad van 19 augustus I972 verscheen het koninklijk
besluit van 27 juli I972 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 27
van r:s december I970, met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien
van vlees en slachtdieren. ·
121. In het Staatsblad van I9 augustus I972 verscheen het koninklijk
besluit van I I augustus I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
nr. I van 23 juli I969, nr. 23 van I9 oktober I.970, en nr. 28 van
23 december I970, genomen ter uitvoering van het wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde.
Het betreft bepalingen in verband met de rekening of ontvangstbewijs o.m. slaande op diensten gepresteerd door garagisten.
122. In het Staatsblad van I september I972 verscheen het koninklijk
besluit van 30 augustus I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
nr. I9 van 20 juli 1970 tot regeling van de toepassing van de egalisatiebelasting.
123. Het ministerieel besluit nr. 9 van 25 april I972 met betrekking
tot de teruggave aan de belastingplichtige van het creditsaldo van de
ter voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde geopende
rekening-courant, verscheen in het Staatsblad van 30 mei I972.
124. In het Staatsblad van 27 september I972 verscheen het ministerieel besluit van 22 september 1972 tot wijziging van het ministerieel
besluit nr. 4 van 9 december I970, tot vaststelling van het forfaitair
tarief van de belasting over de toegevoegde waarde, toepasselijk op de
invoer van goederen in kleine zendingen of in de bagage van reizigers.

HooFosTuK VI

PUBLIEK RECHT
125. NATIONALITEIT

Het Staatsblad van IS juni I972 publiceert een circulaire betreffende
de gevolgen van de opzegging door Belgic van de overeenkomst tussen

Belgie en Frankrijk aangaande de nationaliteit van de gehuwde vrouw,
ondertekend te Parijs op 9 januari 1947 (W. 19 juni 1949).
De overeenkomst werd opgezegd bij nota van 23 juli 1971 (Staatsbl.,
17 september 1971).
Vanaf 4 augustus 1972 zijn de bepalingen van intern recht van de
Belgische en Franse wetgevingen op het gebied van de nationaliteit
van toepassing op de huwelijken aangegaan hetzij in Frankrijk hetzij
in Belgie door Belgen en Fransen.
De Belgische vrouw die in het huwelijk treedt met een Fransman zal
de Franse nationaliteit verkrijgen en de Belgische verliezen, tenzij ze
binnen de zes maanden na het huwelijk voor de Belgische autoriteiten
een verklaring ondertekent tot behoud van de Belgische nationaliteit
of wanneer ze voor de Franse overheden v66r het huwelijk de verklaring ondertekent tot afwijzing van de Franse nationaliteit of ten
slotte wanneer de F ranse Regering er zich tegen verzet dat zij de
Franse nationaliteit zou verkrijgen.
De Franse vrouw die huwt met een Belg verkrijgt de Belgische nationaliteit, tenzij ze binnen de zes maanden. na haar huwelijk voor de
Belgische autoriteiten een verklaring aflegt dat ze afstand doet van de
Belgische nationaliteit.
De .Frans-Belgische vrouw die huwt met een Belg of met een Fransman behoudt van rechtswege de Belgische nationaliteit.
Wanneer de man tegelijkertijd de Belgische en de Franse nationaliteit
bezit, verkrijgt de Franse vrouw de Belgische nationaliteit, en de
Frans-Belgische vrouw behoudt haar dubbele nationaliteit.
126.

CuLTUURRADEN

In het Staatsblad van 29 juni 1972 verscheen het decreet van 21 juni
1972 betreffende de gevolgen van een vernieuwing van de Cultuurraad
voor de Nederlandse cultuurgemeenschap ten aanzien van de bij de
Cultuurraad aanhangige ontwerpen en voorstellen van decreet.
In geval van vernieuwing worden de ontwerpen en voorstellen als niet
bestaande beschouwd, maar de Cultuurraad kan ze, op voorstel van
de Regering, opnieuw aanhangig maken.
127. AGGLOMERATIES EN FEDERATIES

In het Staatsblad van 31 mei 1972 verscheen de wet van 30 mei 1972
tot invoeging van een artikel 91bis in hoofdstuk X van de wet van
26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties
van gemeenten.
De uitoefening van sommige bevoegdheden die aan de agglomeratie
en de federatie worden overgedragen, neemt slechts een aanvang op
I januari volgend op de installatie.

128. De wet van 7 juli 1972 tot vaststelling van de grenzen van de
belastingbevoegdheid van agglomeraties en federaties van gemeenten
verscheen in het Staatsblad van 26 juli 1972. Deze wet legt de domeinen vast die in aanmerking komen voor het heffen van een belasting
ten behoeve van de agglomeraties en federaties van gemeenten.
129. Het koninklijk besluit van 25 april 1972 houdende algemene
bepalingen voor het vaststellen van de wedden van de voorzitters en
!eden van de colleges van agglomeraties en federaties van gemeenten,
verscheen in het Staatsblad van 6 juni 1972.
130. In het Staatsblad van 6 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 26 mei 1972 betreffende de bekendmaking van verordeningen en
besluiten van de raden en colleges van de agglomeraties en federaties
van gemeenten.
De bekendmaking geschiedt door middel van aanplakking ten zetel
van de agglomeratie of federatie en in elke gemeente die daarvan deel
uitmaakt. Zij worden bovendien opgenomen in het Bestuursmemoriaal
van de provincie.
131. In het Staatsblad van 6 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 26 mei 1972 betreffende de begrotingen, de rekeningen en de
verplichte uitgaven van de agglomeraties en de federaties van gemeenten.

132. In het Staatsblad van 6 juni 1972 verscheen, voorafgegaan door
een verslag aan de Koning, het koninklijk besluit van 30 mei 1972
houdende de nadere regelen inzake invordering, beroep en vervolging
met betrekking tot de belastingen van de agglomeraties en de federaties
van gemeenten.
De regelen inzake invordering, beroep en vervolging zijn overeenkomstig met die welke voor de gemeentebelastingen gelden. De bezwaarschriften in geval van beroep worden gericht aan de bestendige
deputatie van de provinciale raad, die ter zake jurisdictionele bevoegdheid heeft. De bestendige deputatie beschikt in eerste en laatste instantie, behalve en ingevolge artikel 23 van de wet van 1841, inzake
speciale belastingen op de buurtwegen of voor het met het patent
analoge belastingen verschuldigd door naamloze vennootschappen of
door commanditaire vennootschappen op aandelen; in dit laatste
geval staat beroep open bij het hof van beroep.
Wanneer de beroepen betrekking hebben op belastingen die gebonden
zijn aan een belasting ten voordele van het Rijk en op de grondslag
of het bedrag van deze afgestemd zijn, worden de bezwaren gericht
aan de directeur van de directe belastingen van het Rijk.

Voor de geschillen in verband met directe belastingen zijn aileen de
rechtbanken bevoegd.
Een erratum verscheen in het Staatsblad van 9 juni 1972.
133· In het Staatsblad van 6 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van I juni 1972 betreffende de begrotingen en de jaarlijkse
rekeningen van de Nederlandse commissie, van de Franse commissie
en van de verenigde commissies voor de cultuur in de Brusselse
agglomeratie.
134· In het Staatsblad van 6 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 1 juni 1972 betreffende de werkwijze van de commissies
voor de cultuur en van de verenigde commissies van de Brusselse
agglomeratie.
135· In het Staatsblad van 6 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 2 juni 1972 betreffende de administratieve ancienniteit
van de leden van het gemeentepersoneel die ambtshalve worden
overgenomen door de agglomeraties en federaties van gemeenten en
tot vaststelling van de voorwaarden van wederindienstneming van die
personeelsleden in hun gemeente van herkomst.
136. In het Staatsblad van 6 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 2 juni 1972 tot vaststelling van de algemene bepalingen
betreffende het statuut van het gemeentepersoneel dat ter beschikking
van de agglomeraties en federaties van gemeenten wordt gesteld.
137· In het Staatsblad van 7 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 6 juni 1972 tot regeling van het administratief toezicht op de
agglomeraties, de federaties, de gemeenten die er toe behoren en de
commissies voor de cultuur.
Een schorsingsrecht wordt toegekend aan de gouverneur, een verwittigingsrecht aan de Koning of de bestendige deputatie.
Voor de goedkeuring ontvangt de gouverneur de besluiten. Tevens
wordt voorzien in de mogelijkheid tot het zenden van bijzondere
comm1ssanssen.
138.

GEMEENTEN

In het Staatsblad van 19 april 1972 verschijnt de wet van 24 maart
1972 tot interpretatie van artikel 93 van de wet van 14 februari 1961
voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel.
De eigendomsrechten van de secties van gemeenten - een oude
instelling waarvan er inzonderheid nog enkele overbleven in het
Waalse landsgedeelte -worden aan de gemeente overgedragen.

139· In het Staatsblad van 27 mei 1972 verscheen het decreet van
3 mei 1972 van de Cultuurraad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap tot regeling van het gebruik van de Nederlandse taal bij de
eedaflegging.
In het Nederlands taalgebied wordt de eed van de mandatarissen
afgelegd in het Nederlands.
140. GEBRUIK DER TALEN

De wet van 30 maart 1972 tot aanvulling van artikel 22 van de bij
koninklijk besluit van r8 juli 1966 gecoordineerde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, verscheen in het Staatsblad
van 21 april 1972.
Onder toepassing van de wet vallen eveneens alle kinderbewaarplaatsen en peuterafdelingen.
141. MILITIE

In het Staatsblad van 2 augustus 1972 verschijnt de wet van 22 juni
1972 tot wijziging van artikel 51, § r, van de dienstplichtwetten,
gecoordineerd op 30 april 1962.
Om cassatieberoep tegen een beslissing aan te tekenen volstaat het
voortaan dat de voorziening de middelen uiteenzet en de aantekening
van de eiser draagt. Het is niet meer vereist de door de beslissing
geschonden wettelijke bepaling te vermelden.
142. Het koninklijk besluit van 6 april 1972 tot wijziging van het
bedrag bepaald in artikel 10, § I, r 0 , van de gecoordineerde dienstplichtwetten, verscheen in het Staatsblad van 25 april 1972.
Het bedrag van de inkomsten die in aanmerking komen voor vrijstelling
als onmisbare steun voor het gezin wordt op 70.000 F vastgesteld.
143· In het Staatsblad van ro juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 25 mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
17 januari 1964 tot uitvoering van de wet houdende vergoeding ten
behoeve van de gezinnen van soldijtrekkende militairen.
144· In het Staatsblad van 4 oktober 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 14 augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 17 januari 1964 tot uitvoering van de wet houdende vergoeding
ten behoeve van de gezinnen van soldijtrekkende militairen.
Het betreft de samenstelling van de militievergoedingscommissie.
145. ARBEIDSONGEVALLEN

In het Staatsblad van 2 september 1972 verscheen de wet van 12 juni
1972 tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 houdende schadever-
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goeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
Het gaat om uitbreiding van de toepassing op de gesubsidieerde
psychisch-medisch-socxale CE:ntra.
I46.

GEZ1NSB1JSLAGEN

In het Staatsblad van 25 augustus 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 14 augustus 1972 tot vaststelling van het bedrag der bijdragen te betalen door de gemeenten, de openbare instellingen die
er van afhangen en de verenigingen van gemeenten aan het Bijzonder
kinderbijslagfonds waarbij zij aangesloten zijn voor de door hen tewerkgestelde werknemers die niet sociaal verzekeringsplichtig zijn.
I47· PENSIOENEN
De wet van 29 juni 1972 houdende verscheidene bepalingen inzake
pensioenen ten laste van's Rijks Schatkist, verscheen in het Staatsblad
van 26 augustus 1972.
Deze wet handelt over de geestelijkheid, de militaire pensioenen, het
personeel in Afrika, de emeritus magistraat en de provinciale griffiers.
148. In het Staatsblad van 19 april 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 28 december "1971 tot wijziging van de wet van 27 juni
1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden en van het koninklijk besluit van 22 maart 1971 tot verhoging
van het bedrag van de bijzondere tegemoetkoming bepaald bij artikel
I I van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen.
Het bedrag van de bijzondere tegemoetkoming wordt op 21 .oi I F
gebracht, verminderd met een gedeelte van de bestaansmiddelen door
de Koning vast te stellen. Bovendien wordt dit bedrag gekoppeld
aan de index.
I49· In het Staatsblad van 6 mei 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 17 januari 1972 tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk
besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden van toekenning van het loon aan de minder-validen, die in
de beschermde werkplaatsen zijn tewerkgesteld.
De bedragen van het minimumuurloon worden aangepast aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen.

xso. In het Staatsblad van 20 april 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 27 maart 1972 waarbij de bepalingen van de wet van
2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de
wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste

van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening client gehouden bij de berekening
van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan zelfstandigen,
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, van
toepassing worden gemaakt op verschillende sociale uitkeringen voorzien door de reglementering betreffende de sociale rec lassering van de
minder-validen.
De koppeling aan de index overeenkomstig genoemde wet, wordt
voortaan toegepast op bepaalde bedragen, nl. de kosten voor geneeskundige onderzoekingen, de verplaatsingskosten, de verstrekkingen
voor functionele revalidatie, de sociale hulp op het gebied van de
sociale reclassering en de tegemoetkomingen aan de werkgevers die
minder-validen tewerkstellen.
In hetzelfde Staatsblad van 20 april 1972 verscheen een ministerieel
besluit van 28 maart 1972 tot uitvoering van bovengenoemd koninklijk besluit.
lSI. Het koninklijk besluit van 17 april 1972 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering
van de minder-validen, verscheen in het Staatsblad van 4 mei 1972.
Het betreft de wijziging van de percentages opgenomen in de artikelen
die betrekking hebben op de financiering van het fonds.
IS2· In het Staatsblad van 14 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 29 mei 1972 tot verhoging van het minimumbedrag van
sommige overlevingsrenten ten laste van de Verzekeringskas van het
gewezen personeel in Afrika.
IS3· In het Staatsblad van 2"1 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 8 juni 1972 betreffende de uitvoering van het koninklijk
besluit van 17 april 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen.
Zie : T.P.R., 1972, Overzicht van wetgeving, nr. 151.
IS4· Het koninklijk besluit van 15 juni 1972 ter bepaling van de
toekenningsmodaliteiten van een uitkering voor hulp van derden ten
gunste van zwaar gehandicapten verscheen in het Staatsblad van
20 juni 1972.
ISS· Het koninkl~jk besluit van I I augustus 1972 ter bevordering van
de tewerkstelling van minder-validen in de rijksbesturen verscheen in
het Staatsblad van 29 augustus 1972.

1:56. In het Staatsblad van 25 oktober I972 verscheen het koninklijk
besluit van 11 september 1972 tot uitvoering van : 1° artikel Ibis der
wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof; 2° de
artikelen 2, sub A, 4° en 3, sub C en D der op I I augustus 1923
samengeordende wetten op de militaire pensioenen; 3° artikel 52,
vierde lid, eerste volzin, van de wet van 23 december I946 houdende
instelling van een Raad van State, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 3 juni I97I; 4° artikel 392, eerste lid van het
gerechtelijk wetboek, allen gewijzigd bij de wet van I7 juni I97I.
De wet van I7 juni I97I (T.P.R., I972, nr. I, Overzicht van wetgeving, nr. 205) heeft, inzake pensioenen ten laste van de Openbare
Schatkist, het diensttijdvereiste om ingeval van definitieve ongeschiktheid aanspraak te maken op pensioen, afgeschaft wanneer het om een
hoofdbetrekking gaat, en onverminderd laten bestaan voor de bijbetrekkingen. Het koninklijk besluit bevat de uitvoering van deze wet.
Bij het koninklijk besluit zijn gevoegd, het verslag aan de Koning en
het advies van de Raad van State.
I57· In het Staatsblad van 3I oktober I972 verscheen het koninklijk
besluit van 3 oktober "1972 tot vaststelling van de nieuwe enige bedragen van de pensioenen voor oorlogsinvaliden en ermede gelijkgestelden alsmede voor hun rechtverkrijgenden, van de pensioenen
voor militaire invaliden van cvredestijd alsmede voor hun rechtverkrijgenden, en van de oorlogsrenten.
158. In het Staatsblad van I2 oktober I972 verscheen het ministetieel
besluit van 28 juli I972 houdende wijziging van artikel 4 van het
ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de
minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale
lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen.
I59· EcoNOMIE

In het Staatsblad van 20 april I972 verschijnt de wet van 3 maart 1972
houdende goedkeuring van het Protocol ondertekend te Brussel op
27 oktober I97I houdende wijziging van de gecoordineerde overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie, opgemaakt overeenkomstig artikel XXIII van het Protocol
houdende herziening, ondertekend te Brussel op 29 januari I963. ·
Het enig artikel vah de goedkeuringswet verklaart dat het Protocol
volkomen uitwerking heeft.
De bek~mdmaking bevat het protocol en de gecoordineerde overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie.

160. De wet van 3 juli 1972 betreffende de muntpariteit verscheen
in het Staatsblad van 19 juli 1972.
161. Vijf koninklijke besluiten, allen van 21 april 1972 verschenen in
het Staatsblad van 27 mei 1972 en brengen wijzigingen aan de voorwaarden tot uitoefening van bepaalde beroepen in de ambachts-, de
kleine en middelgrote handels- en de kleine nijverheidsondernemingen. Het betreft het beroep van a) aanriemer schrijnwerker-timmerman, b) aannemer plafonneerder-cementwerker, c) aannemer van
metsel- en betonwerken, d) fotograaf, e) aannemer tegelzetter. De
koninklijke besluiten die hierdoor gewijzigd worden zijn respectievelijk van 2 december 1960, 8 augustus 1961, 21 november 1964,
27 april 1966 en van 6 december 1968.
162. In het Staatsblad van 7 juni 1972 verschenen zes koninklijke
besluiten, twee van 24 april 1972 en de overige van 2 mei 1972, die
wijziging brengen aan de voorwaarden tot uitoefening van bepaalde
beroepen in de ambachts-, de kleine en middelgrote handels- en de
kleine nijverheidsondernemingen. Het betreft het beroep van a) aannemer-steenhouwer, b) aannemer-marmerbewerker, c) handelaar in
inlandse granen, d) fietsmecanicien, bromfietsmecanicien en motorfietsmecanicien, e) handelaar in fourage en stro, f) elektro-technisch
installateur. be koninl<lijke besluiten Clie hie-rClooi gewijzigcrworClen
zijn respectievelijkvan 13 april 1965, Io mei 1966, 7 augustus 1968,
30 oktober 1964, 26 juli 1967 en 6 december 1968.
163. Het koninklijk besluit van 5 mei 1972 betreffende de inspectie
van de vleeshandel verscheen in het Staatsblad van 22 augustus 1972.
Dit koninklijk besluit handelt over de bevoegdheid en de taak van de
ambtenaren van de inspectie terzake.
164. In het Staatsblad van 14 juni 1972 verschenen drie koninklijke
besluiten van 19 mei 1972 die wijziging brengen aan de voorwaarden
tot uitoefening van bepaalde beroepen in de ambachts-, de kleine en
middelgrote handels- en kleine nijverheidsondernemingen. Het betreft het beroep van a) installateur in centrale verwarming, b) aannemer
van schilderwerken en c) behanger-plaatser van wand- en vloerbekledingen. De koninklijke besluiten die hierdoor gewijzigd worden
zijn respectievelijk van 22 februari I96'I, 21 juni 1963 en 14 augustus
1969.
165. In het Staatsblad van 7 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 3 I mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juli
1950 houdende bepaling van de te bevredigen levensbehoeften voor
de invoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties
van algemeen belang in vredestijd.
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Het gaat om een aanvulling wat de financiele sector betreft.
166. Het koninklijk besluit van IO juli I972 betreffende de prijsaanduiding verscheen in het Staatsblad van I3 oktober I972.
Dit besluit heft het koninklijk besluit van 28 september 197I (T.P.R.,
I972, nr. I, Overzicht van wetgeving, nr. 22I) op, behalve het artikel6
dat behouden blijft.
Wanneer de prijs van de produkten de belasting over de toegevoegde
waarde en/of de dienst bevat, moet zulks duidelijk op het prijsetiket
aangeduid zijn. Voor produkten die volgens gewicht of maat verkocht
worden, moet de wettelijke basiseenheid vermeld zijn.
Bij elke aanbieding van diensten moet het tarief op een van buiten
zichtbare plaats aangebracht worden, tenzij het gaat om winkelbedrijven met menigvuldige afdelingen, waar het tarief moet aangebracht
worden bij de toegang tot de afdeling of de verkoopruimte.
De vervoerders brengen het tarief aan op de plaats waar zij hun zaken
afhandelen en vermelden uitdrukkelijk de aangenomen berekeningsbasis. De leurhandelaars moeten de prijslijst ter beschikking van de
verbruiker stellen. De handelaars op een openbare markt worden
gelijkgesteld met de gevestigde handelaars.
Artikel 5 vermeldt de gegevens die de bestelbon moet bevatten.
167. Het koninklijk besluit van 2 augustus I972 tot vaststelling van
het werkgebied voor de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen
verscheen in het Staatsblad van 6 september I972.
168. Het koninklijk besluit van 4 september I972 betreffende de
hoeveelheidsaanduiding, verscheen in het Staatsblad van 28 september
I972.

Dit koninklijk besluit is een uitvoering van artikel 1 I van de wet van
I4 juli !971 betreffende de handelspraktijken (T.P.R., I972, nr. I,
Overzicht van wetgeving, nr. 22I).
Voor de produkten die, wegens de aard van hun conditionering,
onderhevig zijn aan uitdroging of vochtopslorping, kan toelating gegeven worden dat de aangeduide hoeveelheid deze is die hetzij op
het ogenblik van de verpakking hetzij op het ogenblik van de invoer
bestond.
169. Het ministerieel besluit van 20 april I972 tot aanvulling van het
ministerieel besluit van 22 december I97I houdende verplichting tot
aangifte der prijsverhogingen, verscheen in het Staatsblad van 25 april
1972.

Een achttal wijzigingen worden aangebracht.
7II

170.

RurMTEL1JKE ORDENING

In het Staatsblad van 28 april 1972 verscheen het koninklijk besluit
van I7 april I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van IO augustus 1967 houdende roaatregelen waarbij de sanering van verbeterbare
ongezonde woningen wordt aangerooedigd.
Het bedrag van de preroie wordt op 25.000 F gebracht wanneer de
aanvraag wordt ingediend van 1 april 1972 af.
171. Het koninklijk besluit van I6 roei I.972 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 20 april I959 tot bevordering van de bouw,
de aankoop en de verbouwing van roiddelgrote woningen, verscheen
in het Staatsblad van I juni I972.
De staatswaarborg wordt voortaan verleend aan een onderhorige van
een lid-Staat van de E.E.G. Bovendien wordt de verkoopwaarde, die
als criterium geldt voor het begrip van roiddelgrote woning, gewijzigd.
172. Het roinisterieel besluit van 30 mei I972 tot wijziging van het
roinisterieel besluit van 6 februari I97I tot vaststelling van de saroenstelling van het dossier van de aanvraag oro bouwvergunning verscheen in het Staatsblad van 9 juni I972.
173•

WATERVOORZIENING

Het koninklijk besluit van 25 juli I972 betreffende de inwerkingtreding
van soromige bepalingen van de wet van 26 roaart I97I op de bescherroing van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging verscheen
in het Staatsblad van 29 augustus I972 (zie : T.P.R., I97I, nr. 3,
Overzicht van wetgeving, nr. 106).
174. In het Staatsblad van 29 augustus I972 verscheen het koninklijk
besluit van 26 juli I972 tot bepaling van de grenzen van de gebieden
der watervoorzieningsroaatschappijen opgericht bij artikel 8 van de
wet van 26 roaart I97I op de bescherroing van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging (zie : T.P.R., I97I, nr. 3, Overzicht van wetgeving, nr. Io6).
175·

TOER1SME

In het Staatsblad van IS juni I972 verscheen het koninklijk besluit
van I6 mei I972 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen
voor wie de kampeervergunning wordt afgegeven door de Minister
die het toerisme in zijn bevoegdheid heeft of door zijn gemachtigde.
Het zijn de Staat, de provincies, de gemeenten, de aggloroeraties en
federaties van gemeenten en de verenigingen van gemeenten.
7I2

176. In het Staatsblad van 21 september 1972 verscheen het ministerieel besluit van 22 juni 1972 houdende aanwijzing van de ambtenaren en aangestelden van het Ministerie van landbouw die ermede
belast zijn de overtredingen bedoeld in artikel 9, §§ I en 2 van de
kampeerwet van 30 april 1970, op te sporen en bij middel van processen-verbaal vast te stellen.
Deze bevoegdheid wordt toegekend aan de ambtenaren en aangestelden van het Bestuur van waters en bossen.
177· GENEESKUNDE
Het koninklijk besluit van ro november 1971 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van therapeutische bloedzelfstandigheden van menselijke oorsprong, verscheen
in het Staatsblad van 5 mei 1972.
Dit koninklijk besluit dat uit 33 artikelen bestaat vervangt het gelijksoortig besluit van 28 juli 1964. Het is ingedeeld in vier hoofdstukken,
respectievelijk handelend over de organisatie van de inrichtingen, de
bloedafneming, de bewaring en bereiding en de slotbepalingen.
178. In het Staatsblad van 8 juni 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 25 februari 1972 houdende wijziging van het koninklijk
besluit van 8 april 1965 betreffende de omzetting van de normale prijs
van de verpleegdag per dienst in een gemiddelde prijs voor de gezamenlijke diensten van een ziekenhuis.
Het betreft de diensten waarmede moet rekening gehouden worden
voor de berekening van de prijs.
179· In het Staatsblad van 18 mei 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 14 april 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
1 april 1969 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing
van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en vah
de nationale raad van de Orde der geneesheren.
Dit besluit bepaalt het tijdstip waarop de verkiezing voor de vernieuwing van de helft van de provinciale raden plaats heeft.
18o. In het Staatsblad van 5 mei 1972 verscheen het koninklijk besluitvan 19 april 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1971 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van
de geneesheren -specialisten.
181. In het Staatsblad van 9 juni 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 12 mei 1972 houdende vaststelling van de dagprijs in sommige
inrichtingen die gehandicapte personen opnemen ten laste van het
Speciaal Onderstandsfonds en van het Fonds voor medische, sociale
en pedagogische zorg voor gehandicapten.
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182. In het Staatsblad van I4 oktober I972 verscheen het koninklijk
besluit van I I juli I972 tot wijziging van het koninklijk besluit van
I2 oktober 1964 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls en op welke
wijze de geneeskundige onderzoeken worden verricht en onder welke
voorwaarden het medisch schooltoezicht wordt uitgeoefend.
183, In het Staatsblad van 26 september I972 verscheen het koninklijk besluit van 6 september I972 tot uitbreiding van de bepalingen
van de wet van 23 december I963 op de ziekenhuizen, tot de gesloten

psychiatrische inrichtingen.
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1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

28 februari
IS juli
17 juli

Aard

Materie

Staatsblad

w

Hotelhouders
Koopovereenkomst
Onderhoudsverplichtingen
Betekening en kennisgeving
Geneeskunde
Advocaten
Pensioenen
Mindervaliden
Gevaarlijke produkten
Belastingen
Gevaarlijke produkten
Ziekte en invaliditeit
Geneeskunde
Economie
Gezinsbijslagen
Ziekte en invaliditeit
Vennootschappen
Gemeenten
Pensioenen
Vakantie
Vakantie
Pensioenen
Pensioenen
Talen
Werkloosheid
Ondergrondse arbeid
Nachtarbeid
Arbeidsbescherming
Militie
Belastingen
Belastingen

3/IO/I972
9/ 6/I972
26/ 5/I972
26/ 5/1972
sf s/I972
IZ/ 4/I972
I9/ 4/I972
6/ 5/I972
29/ 4/I972
30/ 5/I972
8/ 9/I972
9/ 9/I972
8/ 6/I972
20/ 4/I972
I9/ 7/I972
28/ 4/I972
23/ 6/1972
I9/ 4/I972
II/ 5/I972
26/ 5/I972
7/ 7/I972
20/ 4/I972
20/ 4/I972
21/ 4/I972
20/ 4/I972
2I/ 4/I972
21/ 4/I972
2/ 6/I972
25/ 4/I972
25/ 4/I972
25/ 4/I972

17~~
10 . novemller

december
december
januari
januari
februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
xnaart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
april
april
april
april
april
11 april
12 april

10
28
17
20
7
10
16
25
3
6
7
16
24
24
27
27
27
28
30
4
4
4
4
6
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K.B.
MB.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.

M.B.
K.B.

w.
w.

M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.

w.

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.

Nr. in dit
overzicht
5
7
I2
I77
I4
I48
I49
28

uS
29
s6
I78
I 59
55
57
II

I38
93
73
74
ISO
ISO
I40
95
38
38
4I
I42
Il9
II9

Datum ·van de akte

Aard

Materie

Staatsblad

I972. 14 april
I972 I4 april
I972 1.7 april
I972 I7 april
I972 I7 april
I972 I7 april
I972 I7 april
I972 19 april
I972 20 april
1972 2I april
I972 24 april
I972 24 april
I972 25 april
I972 25 april
I972 25 april
I972 25 april
I972 2 mei
2 mei
I972
I972 2 mei
I972 3 mei
I972 5 mei
I972 8 mei
I972 8 mei
I972 9 mei
I972 9 mei
I972 9 mei
I972 IO mei
I972 I2 mei
I972 I2 mei
I972 IS mei
I972 IS mei
1972 I6 mei
I972 I6 mei
I972 16 mei
I972 IS mei
I972 I9 mei
I972 I9 mei
I972 I9 mei
I972 I9 mei
I972 23 mei
I972 23 mei
I972 23 mei
I972 25 mei
I972 26 mei
I972 26 mei
I972 26 mei
I972 29 mei
I972 29 mei

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
Deer.
K.B.
K.B.
K.B.

Geneeskunde
Verkoop
Pensioenen
Arbeidsbescherrning
Arbeidsbescherming
Ondergrondse arbeid
Woningen
Geneeskunde
Economie
Economie
Economie
Economie
Ziekte en invaliditeit
Belastingen
Agglomeraties en federaties
Ziekte en invaliditeit
Economie
Economie
Economie
Gemeenten
Economie
Ziekte en invaliditeit
Pensioenen
Jeugdbescherming
Pensioenen
Pensioenen
Verkeer
Geneeskunde
Pensioenen
Echtscheiding
Sociale zekerheid
Woningen
Gezinsbijslagen
Kamperen
Belastingen
Economie
Economie
Economie
Gerechtelijke stage
Arbeidsbescherming
Arbeidsrecht
Gevaarlijke produkten
Militie
Agglomeraties en federaties
Gevaarlijke produkten
Agglomeraties en federaties
Ziekte en inva!iditeit
Sluiting ondernemingen

r8/
3/
4/
26/
31/

w.

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

5/1972
s/r972
S/1972
s/1972
S/1972
sf s/1972
28/ 4/1972
sf s/1972
2s/ 4/1972
27/ S/1972
71 6/1972
7/ 6/1972
4/ S/1972
30/ 5/1972
6/ 6/1972
2/ 6/1972
7/ 6/1972
7/ 6/1972
7/ 6/1972
27/ 5/1972
22/ 8/1972
31/ 5/1972
26/ro/1972
10/ 6/1972
24/ 5/1972
14/ 6/1972
13/ 6/1972
91 6/1972
14/ 6/1972
2/ 6/!972
23/ 6/1972
r/ 6/1972
13/ 6/1972
15/ 6/!972
24/ 6/1972
14/ 6/1972
14/ 6/1972
14/ 6/1972
6/ 6/1972
31/ 5/1972
7/ 6/1972
27/ 6/1972
ro/ 6/1972
6/ 6/1972
4/ 7/1972
6/ 6/1972
31 6/1972
I/ 6/1972

· Nr. i'lidit
overzicht
179
9
ISI
42
43
39
170
r8o
169
161
162
162
58
123
129
59
162
162
162
139
163
6o
78
22
79
8o
34
181
8o
2
48
171
53
I7S
109
164
!64
164
20
44
40
25
143
130
26
131
6r
98

JIS

Datum van de akte

I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
I972
1972
I972
I972
I972
I972
1972
1972
I972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
I972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

29 mei
30 mei
30 mei
30 mei
30 mei
30 mei
3I mei
I juni
I juni
I juni
2 juni
2 juni
S juni
6 juni
7 juni
8 juni
8 juni
8 juni
IO juni
12 juni
IS juni
--19 juni-20 juni
21 juni
22 juni
22 juni
22 juni
22 juni
22 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
27 juni
27 juni
27 juni
27 juni
29 juni
30 juni
30 juni
30 juni
1 juli
3 juli
3 juli
3juli
3 juli
3 juli
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Aard

Materie

Staatsblad

K.B.

Pensioenen
Belastingen
Federaties
Agglomeraties en federaties
Werkloosheid
Ruimtelijke ordening
Economie
Belastingen
Agglomeraties en federaties
Agglomeraties en federaties
Agglomeraties en federaties
Agglomeraties en federaties
Scheepvaart
Agglomeraties en federaties
Advocaten
Havenarbeid
Mindervaliden
Ziekte en invaliditeit
Nationaliteit
Arbeidsongevallen
Pensioenen
Gevaarlijke produk_ten ~Q im-icb1:ingen ____
Arbeidsongevallen
Cultuurraad
Belastingen
Militie
Ziekte en invaliditeit
Ziekte en invaliditeit
Kamperen
Pensioenen
Pensioenen
Pensioenen
Pensioenen
Pensioenen
Belastingen
Pensioenen
Beroepsziekten
Zelfstandigen
Pensioenen
Sociale zekerheid
Ziekte en invaliditeit
Ziekte en invaliditeit
Echtscheiding
Registratierechten
Econornie
Belastingen
Luchtverontreiniging
Pensioenen

14/ 6/1972 152
II/ 8/1972 112
31/ 5/1972 127
6/ 6/1972 132
96
6/ 9/1972
9/ 6/1972 172
7/ 6/1972 165
27/ 6/1972 113
6/ 6/1972 133
6/ 6/1972 134
6/ 6/1972 135
6/ 6/1972 136
36
17/10/1972
71 6/1972 137
20/ 6/1972
13
10/ 8/1972
37
21/ 6/1972 I 53
17/ 6/1972
72
IS/ 6/1972 125
2/ 9/1972 145
20/ 6/1972 154
10{10/1972._ - _27
24/ 6/1972
51
29/ 6/1972 126
71 7/1972 117
2/ 8/1972 141
62
30/ 6/1972
29/ 6/1972
63
21/ 9/1972 176
30/ 6/1972
77
81
30/ 6/1972
82
30/ 6/1972
30/ 6/1972
83
30/ 6/1972
83
20/ 7/1972 114
30/ 6/1972
84
30/ 6/1972
96
8/ 7/1972 103
26/ 8/1972 147
28/ 7/1972
49
64
14/ 7/1972
14/ 7/1972
65
18/ 7/1972
3
I/ 8/1972 116
19/ 7/1972 I6o
6/ 9/1972 110
26/ 9/1972
30
24/I0/1972
8s

w.
w.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.

w.
w.
K.B.
M.B.

w.
K.B.
M.B.
K.B.
Deer.

w.
w.
K.B.
K.B.
K.B.

w.

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
w.
W.

w.
K.B.
K.B.

Nr. in dit
overzicht

Datum van de akte

1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

4juli
4juli
4juli
4juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
7 juli
10 juli
10 juli
10 juli
10 juli
I I juli
I I juli
I I juli
12 juli
17 juJi
17 juli
17 juli
17 juli
20 juli
2S juli
26 juli
27 juli
27 juli
27juli
27 juli
27 juli
2Sjuli
2 augustus
I I augustus
I I augustus
I I augustus
I I augustus
I I augustus
I I augustus
I I augustus
14 augustus
14 augustus
14 augustus
14 augustus
14 augustus
17 augustus
17 augustus
I7 augustus
xS augustus
IS augustus

Aard

Materie

Staatsblad

w.
w.
w.
w.
w.
w.

Bedreigingen
Proceskosten
Verplichte verzekering
Arbitrage
Hotelhouder
Belastingen
Werkloosheid
Agglomeraties en federaties
Werkloosheid
Echtscheiding
Verkoop op afbetaling
Jacht
Handelspraktijken
Vennootschappen
Jaarlijkse vakantie
Geneeskunde
Zelfstandigen
Arbeidsongevallen
Zelfstandigen
Pensioenen
Arbeidsbescherming
Jacht- en vogelbescherming
Watervoorziening
Watervoorziening
Belastingen
Sociale zekerheid
Feestdagen
Getuigen
Gevaarlijke produkten
Mindervaliden
Economie
Pensioenen
Belastingen
Pensioenen
Pensioenen
Zelfstandigen
Zelfstandigen
Minder-validen
Belastingen
Belastingen
Gezinsbij slagen
Gezinsbijslagen
Militie
Ziekte en invaliditeit
Ziekte en invaliditeit
Ziekte en invaliditeit
Zelfstandigen
Arbeidsbescherming

29/ 7/1972
29/ 7/1972
29/ 7/1972
Sf S/1972
19/ S/1972
27/ 7/1972
13/ 7/1972
26/ 7/1972
13/ 7/1972
IS/ 7/I972
2S/IO/I972
12/ 7/I972
I3/Io/I972
2S/ 7/1972
IS/ 7/I972
I4/IO/I972
I4/ 7/1972
31 S/I972
2S/ 7/I972
2S/ 7/I972
IS/ S/1972
I{ S{I972
29/ S/I972
29/ S/1972
I9/ S/I972
Sf S/1972
2S/ 9/I972
3I/ S/I972
Sf 9/I972
12/I0/1972
6/ 9/I972
I9/ 8/1972
I9/ S/1972
19/ S/I972
I9/ S/1972
zs/ S/I972
25/ S/1972
29/ S/1972
4/IO/I972
4{10{1972
zs/ S/I972
25/ S/1972
4{10{1972
30/ 8/1972
2{ 9/1972
IS/ 9/1972
25/ 8/1972
I8/1o{1972

K.B.

w.
M.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

Nr. in dit
overzicht
21
IS
6
16
4
liS
97
I2S
97
3
IO
23
I66

s
75
IS2
99
52
IOS
S6
4S
24
I73
I74
120

so
76
I7
31
ISS
167
S7
I21

ss
90
I02
106
155
108
I07
54
146
144
66
67
68
100
46
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Datum van de akte

1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

IS
30
31
4
6
7
II
II
II

12
13
15
22
25
28
29
3
3
5
6
16
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augustus
augustus
augustus
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Aard

Materie

Staatsblad

Nr. in dit
overzicht

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

Pensioenen
Belastingen
Ziekte en invaliditeit
Handelspraktijken
Geneeskunde
Zelfstandigen
Pensioenen
Gerechtelijk wetboek
Pensioenen
Gevaarlijke produkten
Ziekte en invaliditeit
Zelfstandigen
Belastingen
Belastingen
Vredegerechten
Verkeer
Ziekte en invaliditeit
Pensioenen
Pensioenen
Oppervlaktewater
Arbeidsbescherming

24/I0/1972
I/ 9/1972
6/ro/1972
28/ 9/1972
26/ 9/1972
16/ 9/1972
25/I0/1972
23/ 9/1972
6/ro/1972
25/10/1972
20/ 9/1972
5/I0/1972
27/ 9/1972
IO/I0/1972
5/I0/1972
3/10/1972
19/10/1972
31/10/1972
14/I0/1972
12/1o/1972
18/I0/1972

89
122
69
168
183
104
156
18
91
32
70
101
124
III
19
35
71
157
92
33
47

