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MINISTERIE V AN JUSTITIE 

~ 

19 JOLI 1935. __:_ \vet houdende wij~iging van de bevoegd~ 
heid de.r vreder.echters en van die1 der rechtbanken· van 
·eersten aanleg voor de rechtsvo.r.derïngen betreffende ver
goedingen vo_or geleden. schade d~or in de mijnen ten1 uilt
voer gebrachte werken. 

LEOPOLD III,' Koning der Belgen,. 
Aan alilen teo'enwoordio'en en toekomenden HEIL. 

' b 0 l. 

De Kamers hebben aangenomen en \Vij betrachtigen het
geen volgt : 

Artikel Eén. - ArtikeI 59 van de bij koninklijk besluit 
van 15 September 1919 samengeordende wetten op de mij
nen·, ertsgroven en groeven, gewijzigd door artikl 10 yan 
de wet van 15 September 1928 wordt door de volgende be-

. ' pal1ngen vervangen : 

« Art. 59. De vrederechte·rs zijn bevoegd uitspraak te . 
doen, zonder beroep, tot een bedrag van 15,.000 frank, en, in 
eersten aanleg, tot een bedrag van 40,000 frank. 

» In ge.val een expertise noodig ware, mag deze door een 
enkel expert worden gedaan. 

» De rechter zal aan den deskunrige een uitsel toestaan 
voor de. neerlegging van zijn verslag. Dit uit,s.tel mag ver
lengd worden door den rechter zoo deze het uoodig acht. 

' » Zoo de deskundige of het college van deskundigen het 
verslag niet binne·n den beyaaMen termijn heeft ingediend1 

dan wo.rdt hij v;ervangen op verzoek van de meest gereede 
partij, onverminderd de schadevergoeding die partijen moch
ten bekomen tegen de deskundigen, -0m de door hem aan.
vaarde ta;:i,k niet te hebben vervuld. 

» De staten van desli:undio·en worden begroot doo.r den 
b . 

rechter die ten gronde recht doet. 
» De regelen betreffende het deskundig ·onderzoek gl'l

den insgelijks vo-0r de onderscheidene rechtscollege;,>. ,, 

• 
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0 vergangsbepal i ng, 

Art. 2. ,..--- Het nieuw stelsel van bevoe/ dheid is niet toe
passelijk op de rechtsvorderingen regelmatig voor de rechts
machten van wijzen gebracht, v661• den datum van het in 
werking treden dezer wet. 

Kondigen de 
's Lands zegel 
maakt worde. 

tege·nwoordige wet a:f, bevelen dat zij met 
bekleed en door den Moniteur bekendo·e-

o 

Gege,en te Bussel , den l9" Juli 1935. 

Van 's Konings wege : 

De Minister van Justitie , 

E. SOUDAN. 

Met ' 8 Larnfa zegel gezegeld 

De Minister van Justitie , 

E. SOUDAN. 

LEOPOLD. 




