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INHOUD VAN DE ARRESTEN 
 

AANNEMING VAN WERK 
Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering binnen de tienjarige termijn – 
Vordering voor nieuwe gevolgen van gebrek en tekortkoming – Vereiste – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING 
Gesloten deuren – Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm – Vonnisgerecht – 
Beslissing. 

Wanneer het vonnisgerecht met toepassing van art. 190, eerste lid, Sv., beveelt dat de 
zaak met gesloten deuren wordt behandeld indien een van de partijen of het slachtoffer het 
vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, kan die 
beslissing zowel uit het proces–verbaal van de terechtzitting als uit de beslissing op de 
strafvordering blijken en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of arrest uitmaken  
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 

Verwerping van het verzoek tot behandeling van de zaak met gesloten deuren – 
Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm – Vonnisgerecht. 

Wanneer het vonnisgerecht, gelast met vervolgingen gegrond op de artikelen 372 tot 378 
Sw., een verzoek tot behandeling met gesloten deuren verwerpt en beslist dat de 
terechtzitting openbaar blijft, moet zijn desbetreffende beslissing geen vonnis of een arrest 
uitmaken. (Art. 190, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Fout – Schade. 

Het honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde van een 
extracontractuele fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel van zijn schade 
uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden om 
zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
16 november 2006 C.2005.0124.F nr. 568 
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DAAD 
Staat – Fout van een rechter–commissaris – Beoordeling – Faillissement – 
Aansprakelijkheid. 

De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter–commissaris in het raam 
van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout moet worden 
beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruitziende rechter–
commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Openbaar domein – Verplichting – Telecommunicatienet – Kabels – Operator – Plan – 
Onderwerping – Persoon die werken uitvoert of laat uitvoeren – Tekortkoming. 

De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan zijn 
verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan 
te leggen op het openbaar domein, het plan van de plaats van aanleg en de bijzonderheden 
ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het openbaar domein 
afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en die de werken 
uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur kan worden beschadigd of waardoor 
de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting om de operator van het 
telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, § 1 en 114, § 1 Wet 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.) 
28 april 2006 C.2005.0199.F nr. 248 

Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de geneesheer een 
fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband tussen die fout 
en de werkelijk geleden schade aantoont  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Notaris – Verstrijken van termijn – Rangregeling – Toewijzing – Proces–verbaal – 
Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter verstrijken 
van de termijn van een maand om het proces–verbaal van de verdeling of rangregeling op 
te maken, bepaald in artikel 1643, eerste lid, Ger. W.  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1643, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2005.0441.N nr. 324 

Staat – Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
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(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Personenbelasting – Bestuur – Aanvullende gemeentebelasting – Doorstorting – Fout – 
Laattijdigheid – Ontstentenis. 

Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting maakt slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer blijkt dat 
het, alle omstandigheden in acht genomen, kennelijk niet gehandeld heeft binnen een 
redelijke termijn. (Art. 469, eerste lid WIB92.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Uitkeringsverzekering – Verzekeringsinstelling – Begunstigde – Ziekte– en 
invaliditeitsverzekering. 

De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de 
uitkeringsverzekering verjaard is, sluit niet uit dat de persoon die deze prestaties had 
moeten ontvangen, van de Z.I.V.–verzekeringsinstelling een schadeloosstelling kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
regeling voor aansprakelijkheid buiten overeenkomst  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 174, eerste lid, 1° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
6 november 2006 S.2005.0136.F nr. 539 

OORZAAK 
Oorzakelijk verband tussen een mogelijke fout en een schade – Verkeersongeval. 

De rechter die oordeelt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de mogelijke fout 
van een bij een wegverkeersongeval betrokken voetganger en de schade uit dat ongeval, 
zonder vast te stellen dat de schade, zonder die mogelijke fout, zich niettemin op dezelfde 
wijze zou hebben voorgedaan, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht  (Artikelen 
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
11 september 2006 C.2005.0390.F nr. 400 

Wegverkeer – Overdreven snelheid – Onverwachts opduiken van het voertuig – 
Oorzakelijk verband – Fout. 

Het oorzakelijk verband tussen de onwettige snelheid van een voertuig dat een willekeurig 
voorwerp heeft aangereden, en de voormelde schadelijke gevolgen, vereist niet dat de 
snelheid van het betrokken voertuig daarenboven voor gevolg had dat zijn opduiken niet 
kon worden voorzien  
8 november 2006 P.2006.0646.F nr. 546 

Wegverkeer – Oorzakelijk verband – Fout. 

Een fout zonder welke het verkeersongeval toch zou zijn gebeurd, kan niettemin de 
aansprakelijkheid van de dader in het gedrang brengen als blijkt dat, zonder die fout, de 
schadelijke gevolgen van dat ongeval minder aanzienlijk zouden zijn geweest. 
8 november 2006 P.2006.0646.F nr. 546 

Oorzakelijk verband – Contractuele verbintenis van het slachtoffer – Verbreking. 

De verbintenis van een burgerlijke partij tot deelneming aan de kapitaalsverhoging van 
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een derde vennootschap, wat afhankelijk is van de inbreng in natura van de beklaagden, 
die aangetast is door valse stukken die door één van hen zijn opgesteld, verbreekt het 
oorzakelijk verband niet tussen die strafrechtelijke fout en de schade, aangezien die 
verbintenis op zichzelf de uitvoering van zijn prestatie ten gunste van die derde 
vennootschap niet heeft verantwoord. 
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Gebrek van de zaak – Bestaan afgeleid uit de gedraging van de zaak – Vereiste. 

Voor de toepassing van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter 
het bestaan van een gebrek in de zaak afleiden uit de gedraging van die zaak, wanneer hij 
alle andere oorzaken dan het gebrek voor de veroorzaakte schade uitsluit  (Art. 1384, 
eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
1 december 2006 C.2005.0427.N nr. 617 

Gebrek van de zaak – Vroegere daad van een derde – Totstandkoming. 

Een vroegere daad van een derde waardoor het gebrek in de zaak tot stand is gekomen, 
maakt als dusdanig geen andere oorzaak dan het gebrek uit voor de later door dit gebrek 
veroorzaakte schade; de bedoelde schade blijft immers veroorzaakt door het gebrek. (Art. 
1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
1 december 2006 C.2005.0427.N nr. 617 

Degene die schadevergoeding vordert, moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, 
zoals zij zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat, waarbij dat verband 
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft 
voorgedaan  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

HERSTELPLICHT 
Werkgever – Vergoedingen en rechten – Arbeidsongeval. 

De Belgische Staat is verplicht de vergoedingen en de rechten die voortvloeien uit de wet 
van 3 juli 1987 betreffende de preventie van of de schadevergoedingen voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van 
beroepsziekten in de overheidssector, te betalen. (Artikelen 1 en 14, § 2 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel.) 
9 januari 2006 C.2005.0007.N nr. 22 

Werkgever – Wettelijke en reglementaire verplichtingen – Verzekeraar – Arbeidsongeval. 

In de mate een wettelijke of reglementaire norm een werkgever die optreedt als 
verzekeraar, verplicht sommen te betalen waarvan het bedrag groter is dan wat hij als 
werkgever zou hebben betaald voor gepresteerde diensten, heeft deze norm tot strekking 
dat die sommen definitief ten laste blijven van die werkgever; die werkgever lijdt door 
nakoming van die verplichting geen schade die hij kan terugvorderen van de 
aansprakelijke derde. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 14, § 2 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel.) 
9 januari 2006 C.2005.0007.N nr. 22 

Openbaar bestuur – Beheer en toezicht der wegen – Fout van een derde – Schade – Last 
der herstelling. 

De omstandigheid dat een openbaar bestuur personeel in dienst heeft voor het beheer van 
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en het toezicht op de wegen en om herstellingen uit te voeren aan installaties, om welke 
oorzaak ook die herstellingen nodig zijn, brengt niet mee dat de last van de herstelling 
moet gedragen worden door dat bestuur wanneer de schade veroorzaakt is door een fout 
van een derde  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2005.0172.N nr. 88 

Raad van State – Onrechtmatige overheidsdaad – Vordering tot schadeloosstelling bij de 
burgerlijke rechter – Beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling – 
Vereiste. 

Een verzoekschrift tot nietigverklaring van een administratieve handeling voor de Raad 
van State moet niet ingesteld worden vooraleer de gelaedeerde een vordering tot 
schadeloosstelling bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt  
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Tijdstip – Ontstaan – Schuldvordering. 

In geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt de schuldvordering tot stand op het 
ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, naar 
redelijke verwachting vaststaat  (Art. 100, eerste lid K.B. 17 juli 1991 houdende 
coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wettelijke aansprakelijkheid van de aansteller. 

De wettelijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van de 
aansteller voor zijn aangestelde bestaat van zodra een persoon zijn gezag of zijn toezicht 
kan uitoefenen op de daden van een andere; daartoe moet concreet worden nagegaan 
onder wiens feitelijk gezag en toezicht de aangestelde stond op het ogenblik van de feiten  
21 februari 2006 P.2005.1473.N nr. 102 

Gebrek van de zaak – Aansprakelijkheid voor een zaak die men in bewaring heeft – 
Bewijs. 

Uit het gedrag van de zaak kan de rechter niet wettig besluiten tot het bestaan van een 
gebrek van de zaak, waarvoor degene die ze onder zijn bewaring heeft aansprakelijk is, 
dan indien hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
24 februari 2006 C.2005.0112.F nr. 109 

Uitvoering van de overeenkomst – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Lichte 
schuld die niet gewoonlijk voorkomt – Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de 
aangestelde – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Verzekeraar van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de aangestelde – Immuniteit van de verzekerde – 
Arbeidsovereenkomst. 

De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft alleen de 
werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, 
de aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit  (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 
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Herstelplicht – Afzonderlijke misdrijven – Gemeenschappelijke fout – Voorwaarde – 
Omvang – Schade. 

Niet naar recht verantwoord is de beslissing die, alleen op grond van de overweging dat 
de fouten van de beklaagden de enige noodzakelijke oorzaak uitmaken van de schade 
zoals zij door de burgerlijke partij werd geleden, niet heeft vastgesteld dat de 
medebeklaagden die schuldig zijn verklaard aan afzonderlijke misdrijven, een 
gemeenschappelijke fout hadden begaan die de oorzaak van de schade is  
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Herstelplicht – Eenzelfde misdrijf – Omvang. 

De nauwe band tussen het misdrijf schuldig verzuim dat door een medebeklaagde wordt 
gepleegd en dat van opzettelijke slagen en verwondingen dat door andere 
medebeklaagden wordt gepleegd, heeft niet tot gevolg dat allen eenzelfde misdrijf plegen. 
(Art. 50, eerste lid Strafwetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Herstelplicht – Afzonderlijke misdrijven – Omvang – Schade. 

Wanneer een gemeenschappelijke fout van verscheidene personen die afzonderlijke 
misdrijven hebben gepleegd, de oorzaak is van eenzelfde schade, zijn zij hoofdelijk t.a.v. 
de benadeelde partij gehouden tot schadevergoeding. (Art. 50, eerste lid Strafwetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Herstelplicht – Eenzelfde misdrijf. 

Krachtens art. 50, eerste lid, Sw., moet de rechter die verscheidene personen voor 
eenzelfde misdrijf veroordeelt, hen hoofdelijk tot schadevergoeding veroordelen  
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Fout van een rechter–commissaris – Beoordeling – Faillissement. 

De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter–commissaris in het raam 
van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout moet worden 
beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruitziende rechter–
commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Wanneer een persoon die geen Staatsorgaan is, aansprakelijk is voor een ongeval dat een 
militair treft, wordt het aan de getroffene toegekende vergoedingspensioen afgetrokken 
van de vergoeding die krachtens de bepalingen van het gemene recht aan de militair 
verschuldigd is  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 4 Wet 9 
maart 1953.) 
21 april 2006 C.2002.0018.F nr. 228 

Verzekering – Toepasselijkheid – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM–wet – 
Verantwoordelijk slachtoffer. 

Artikel 29bis, WAM–wet, dat afwijkt van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, sluit het 
slachtoffer dat, zonder het ongeval en de gevolgen ervan te hebben gewild, 
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verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de schadevergoeding 
waarin het voorziet  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
28 april 2006 C.2004.0569.F nr. 247 

Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de geneesheer een 
fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband tussen die fout 
en de werkelijk geleden schade aantoont  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de wetgevende 
macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in het algemeen zou zijn 
ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout van het Parlement aan 
een derde heeft veroorzaakt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Naasten – Gevolgschade – Omvang van de herstelplicht. 

Wanneer de schade werd veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en van 
de getroffene, mag die derde niet veroordeeld worden tot de volledige vergoeding van de 
gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden  
28 juni 2006 P.2005.1141.F nr. 361 

Naasten van de getroffene – Gevolgschade – Ontstaan. 

Het recht op vergoeding van de gevolgschade die de naasten van de getroffene lijden, ook 
als die persoonlijk door hen geleden wordt, vindt zijn ontstaan uitsluitend in de familiale 
en affectieve banden die hen met de overleden getroffene verenigden  
28 juni 2006 P.2005.1141.F nr. 361 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Gebrek van de zaak. 

Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de zaak iets werd 
toegevoegd waardoor schade ontstaat; vereist is dat de zaak in haar geheel een abnormaal 
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kenmerk vertoont  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Gebrek van de zaak – Beoordeling. 

De feitenrechter oordeelt onaantastbaar in feite of de zaak een gebrek vertoont en of 
hetgeen toegevoegd wordt, deel uitmaakt van dit geheel. (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Gebrek van de zaak. 

Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden 
schade kan veroorzaken  (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Gebrek van de zaak. 

Het abnormale kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element 
dat inherent is aan de zaak en zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde  (Art. 
1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2004.0427.N nr. 449 

Bestuur – Onzorgvuldigheid – Beoordeling – Bevoegdheid – Rechterlijke macht – 
Schadevergoeding. 

De rechterlijke macht is bevoegd om het bestuur te veroordelen tot vergoeding van de 
schade die een derde lijdt ingevolge zijn onzorgvuldig optreden, zonder daarbij evenwel 
aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zich in zijn plaats te stellen; aldus 
moet zij de beoordelingsvrijheid eerbiedigen die het bestuur de mogelijkheid biedt zelf te 
oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt 
lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Handeling – Redelijke termijn – Zorgvuldigheidsnorm – Fout. 

Geen enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling of enig algemeen rechtsbeginsel stelt 
de administratieve overheid in de uitoefening van haar bevoegdheid vrij van de 
verplichting voortvloeiend uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek om 
de door haar fout aan een ander toegebrachte schade te vergoeden; dit beginsel geldt ook 
als aan het bestuur verweten wordt onzorgvuldig te zijn opgetreden  (Artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Uitkeringsverzekering – Verzekeringsinstelling – Instelling – Begunstigde – Fout – 
Ziekte– en invaliditeitsverzekering. 

De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de 
uitkeringsverzekering verjaard is, sluit niet uit dat de persoon die deze prestaties had 
moeten ontvangen, van de Z.I.V.–verzekeringsinstelling een schadeloosstelling kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
regeling voor aansprakelijkheid buiten overeenkomst  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 174, eerste lid, 1° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende 
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coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
6 november 2006 S.2005.0136.F nr. 539 

Materiële schade – Ongeval – Getroffene – Verlies aan beroepsinkomsten – 
Vervangingsinkomsten of ouderdomspensioen – In aanmerking nemen. 

De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid die hem 
foutief werd toegebracht, kan bestaan uit het verlies aan beroepsinkomsten ten gevolge 
van die ongeschiktheid; het vervangingsinkomen of het ouderdomspensioen die hem 
worden uitgekeerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te worden 
genomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld  
29 november 2006 P.2006.0068.F nr. 609 

SCHADE 
Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting – Criterium. 

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat 
schade in de zin van art. 1382, Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de 
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten 
uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft 
verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten  
9 januari 2006 C.2005.0007.N nr. 22 

Werkgever – Uitkeringen – Publiekrechtelijk rechtspersoon – Getroffene – Kosten – 
Wettelijke, verordenende of overeengekomen verplichtingen – Gevolg – Fout van een 
derde. 

Een publiekrechtelijke persoon die, t.g.v. de fout van een derde, krachtens wettelijke, 
verordenende of overeengekomen verplichtingen, kosten moet doen of uitkeringen moet 
toekennen aan de getroffene of aan zijn rechtverkrijgenden, heeft recht op een vergoeding, 
in zoverre hij daardoor schade lijdt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
16 januari 2006 C.2004.0252.F nr. 35 

Morele schade – Genegenheidsschade. 

De rechter verantwoordt niet naar recht zijn beslissing de vordering tot schadevergoeding 
wegens morele schade ondergaan door een echtgenoot af te wijzen op de enkele grond dat 
de psychische druk tengevolge van het lijden van het slachtoffer van de onrechtmatige 
daad de normale bijstand van de echtgenoot niet te boven gaat  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 

Morele schade – Genegenheidsschade – Begrip. 

De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade heeft tot doel de pijn, de 
smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de schade te herstellen; het 
morele leed dat een echtgenoot ondergaat ten gevolge van de letsels aan de andere 
echtgenoot, maakt in principe daarop geen uitzondering  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 
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Morele schade – Wettigheid – Onaantastbare beoordeling door de rechter – Toetsing van 
het Hof – Genegenheidsschade – Beoordelingsbevoegdheid. 

De rechter oordeelt weliswaar binnen de grenzen van de vordering, op onaantastbare 
wijze in feite, over het bestaan en de omvang van de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan; het Hof dient niettemin te toetsen of 
de rechter het begrip "schade" niet heeft miskend  
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 

Aanrekening van uitkeringen door derden op schadevergoeding door de aansprakelijke  – 
Overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot. 

Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen mogen slechts 
op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is worden aangerekend 
wanneer die uitkeringen vergoeding beogen van dezelfde schade als die welke voortvloeit 
uit de fout van de aansprakelijke; zo is een overlevingspensioen dat de overlevende 
echtgenoot geniet een recht dat zijn oorsprong vindt in de tussen het slachtoffer en zijn 
werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het rust– en 
overlevingspensioen voor de werknemers, heeft het geen vergoedend karakter en beoogt 
het dus niet de vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbende lijden 
ingevolge de fout van de aansprakelijke zodat het overlevingspensioen niet mag 
aangerekend worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit 
hoofde van inkomstenverlies  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0299.N nr. 156 

Schade geleden door de overlevende echtgenoot – Gederfde inkomsten van de overledene 
– Oorsprong van de inkomsten – Overlijden van het slachtoffer. 

Wanneer het slachtoffer overlijdt ingevolge een onrechtmatige daad, bestaat de schade die 
zijn overlevende echtgenoot lijdt, onder meer, in het derven van de inkomsten van de 
overleden echtgenoot die hem persoonlijk ten goede kwamen; het is daarbij onverschillig 
of die inkomsten voortvloeiden uit een beroepsactiviteit, dan wel bestonden uit een 
rustpensioen. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0299.N nr. 156 

Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Veroorzaker van het ongeval is geen 
Staatsorgaan – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Wanneer een persoon die geen Staatsorgaan is, aansprakelijk is voor een ongeval dat een 
militair treft, wordt het aan de getroffene toegekende vergoedingspensioen afgetrokken 
van de vergoeding die krachtens de bepalingen van het gemene recht aan de militair 
verschuldigd is  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 4 Wet 9 
maart 1953.) 
21 april 2006 C.2002.0018.F nr. 228 

Verenigbaarheid – Werkelijk geleden schade – Verlies van een kans. 

Wanneer de rechter het bestaan van een werkelijk geleden schade vaststelt die zonder de 
fout zou zijn voorkomen, kan hij niet wettig beslissen dat de schade heeft bestaan in de 
derving van een kans om minder schade te lijden  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Jacht – Velden, vruchten en oogsten – Houder – Bospercelen – Grof wild – Grasperken – 
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Eigenaar – Begrip. 

De vordering tot herstel van de schade die door grof wild toegebracht is aan velden, 
vruchten en oogsten en waarvoor de houder van het jachtrecht op bospercelen instaat, en 
die is ingesteld tegen de eigenaar van die percelen waaruit dat wild voortkomt, doelt op de 
schade aan alle vegetatie die buiten de bospercelen wordt geteeld, onder meer aan de voor 
ontspanning bestemde grasperken  (Artikelen 1, eerste lid, en 3, tweede lid Wet 14 juli 
1961.) 
16 juni 2006 C.2005.0330.F nr. 335 

Berekeningswijze – Toepasselijke wettelijke bepalingen – Raming. 

Artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek sluit niet uit dat de rechter, om de 
werkelijke schade van het slachtoffer te ramen, acht slaat op andere wettelijke bepalingen 
die de wijze van berekening van de schade vastleggen. (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0449.F nr. 353 

Gevolg – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding van de 
schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat, wanneer 
de geïnterneerde geen hoger beroep tegen de veroordeling instelt, de appelrechter op het 
enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende schadevergoeding mag 
verminderen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Onvoorzienbare schade. 

Hij die een foutieve handeling stelt is verplicht om de schade die door die handeling is 
ontstaan, ook al is zij niet te voorzien, volledig te vergoeden zodra die schade vaststaat en 
niet uit de ontzegging van een onrechtmatig voordeel bestaat. 
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Verlies aan beroepsinkomsten – Vervangingsinkomsten of ouderdomspensioen – In 
aanmerking nemen. 

De schade die de getroffene lijdt wegens de blijvende arbeidsongeschiktheid die hem 
foutief werd toegebracht, kan bestaan uit het verlies aan beroepsinkomsten ten gevolge 
van die ongeschiktheid; het vervangingsinkomen of het ouderdomspensioen die hem 
worden uitgekeerd dienen alleen voor de raming van dit nadeel in aanmerking te worden 
genomen wanneer zij het herstel van dezelfde schade beogen als die welke in de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is bedoeld  
29 november 2006 P.2006.0068.F nr. 609 

Vergoeding – Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van 
de Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Verschil in meer van de 
schadevergoeding volgens gemeen recht – Arbeidsongeval – Berekening. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
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recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Vergoeding – Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van 
de Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Arbeidsongeval. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Materiële schade ingevolge 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschikheid – Vergoedingen die betrekking hebben op 
eenzelfde schade – Verschil in meer van de schadevergoeding volgens gemeen recht – 
Arbeidsongeval – Berekening – Vergoeding. 

Vergoedingen voor materiële schade ingevolge tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag van 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet voor 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid verschuldigd zijn, moeten worden 
vergeleken met de totale vergoeding die voor dezelfde schade verschuldigd is volgens het 
gemene recht. 
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

OVEREENKOMSTEN. REGRES 
Aansprakelijke derde – Vergoeding van het slachtoffer door de aansprakelijke – 
Regresvordering – Arbeidsongeval – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspanningen" het 
slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, tegen die aansprakelijke een 
rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de vergoedingen die de 
arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, en dit tot beloop van 
het bedrag dat volgens het gemene recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde 
schade als die welke krachtens die wet is vergoed. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Artikelen 46, § 2, eerste lid, 47, 51bis, 51ter, en 59quinquies 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
5 december 2006 P.2006.1111.N nr. 621 
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BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID 
Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten – Producent. 

De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat het normale 
productieproces uit te voeren en een onbewerkt product levert, verliest daardoor niet de 
hoedanigheid van producent. (Art. 2, tweede en derde lid Wet 25 feb. 1991 betreffende de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken.) 
6 april 2006 C.2005.0156.N nr. 209 

Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten – Onmogelijkheid het bestaan van een 
gebrek te ontdekken. 

De onmogelijkheid het bestaan van een gebrek van een product te ontdekken gaat niet uit 
van de stand van de kennis waarvan de betrokken producent concreet of subjectief op de 
hoogte was of kon zijn, maar van de objectieve stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis waarvan de producent wordt geacht op de hoogte te zijn  (Art. 8, e Wet 
25 feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.) 
6 april 2006 C.2005.0156.N nr. 209 

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Fout van een contractpartij bij de uitvoering van de overeenkomst – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

De contractant kan slechts quasi–delictueel aansprakelijk worden gesteld indien de hem 
ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de contractuele 
verbintenis maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht die op hem rust en indien 
deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt  
(Artikelen 1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 september 2006 C.2003.0502.N nr. 447 

Buitencontractuele aansprakelijkheid – Rechtsverhouding – Reglementaire aard – 
Publiekrechtelijk reglement – Tekortkoming. 

De principiële onmogelijkheid voor contractspartijen om zich in het raam van hun 
contractuele verhouding op de regels van de buiten–contractuele aansprakelijkheid te 
beroepen vloeit voort uit de onderstelling dat contractspartijen hun contractuele 
rechtsverhouding en een in dit raam begane wanprestatie, behoudens andersluidend 
beding, uitsluitend door de regels van de contractuele aansprakelijkheid willen laten 
beheersen; deze onderstelling ontbreekt in geval de rechtsverhouding, de verlening van 
een openbare dienst betreft, derhalve niet van contractuele maar van reglementaire aard is 
en beheerst wordt door een publiekrechtelijk reglement; behoudens andersluidend beding, 
sluit een tekortkoming begaan in het raam van dit reglement, buiten–contractuele 
aansprakelijkheid niet uit  (Artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 november 2006 C.2005.0310.N nr. 600 

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

Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – In België ingeschreven voertuig 
– Vordering tot schadevergoeding – Verscheidene voertuigen – Inschrijving van een 
voertuig in het vreemd land – Passagier van laatstgenoemd voertuig slachtoffer van het 
ongeval – Toepasselijke wet. 

De regel in art. 4, a, van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet 
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welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, is niet van toepassing wanneer 
de passagier enkel de bestuurder vervolgt van het voertuig waarin hij zat op het ogenblik 
van het ongeval, en zulks, ook al gebeurde het ongeval waarin hij gewond raakte ten 
gevolge van een aanrijding met een ander in een andere Staat ingeschreven voertuig  (Art. 
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; 
Art. 4, a Verdrag van Den Haag 4 mei 1971.) 
12 oktober 2006 C.2005.0365.F nr. 484 

ADVOCAAT 
Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Artikel 6.1 – Samenstelling – Raad van beroep – 
Orde van Advocaten – Tuchtzaken – Verdrag Rechten van de Mens. 

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is 
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit 
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M., 
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden 
wordt  (Art. 473 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Gewettigde verdenking – Advocaat lid van het 
kabinet van de stafhouder en van de deontologische Commissie – Tuchtprocedure – 
Tuchtzaken – Vordering tot onttrekking – Raad van de Orde der Advocaten – Gevolg. 

De omstandigheid dat een advocaat, die geen partij is in de tuchtprocedure die is ingesteld 
op grond van zijn verwijten aan de partij die de onttrekking vordert, in het kabinet van de 
stafhouder inzonderheid belast is met de deontologische kwesties en dat hij zitting heeft in 
de deontologische commissie, is niet van dien aard dat zij bij verzoeker of bij derden een 
gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de raad van de Orde die dient uitspraak te doen. (Art. 650 
Gerechtelijk Wetboek.) 
10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Gewettigde verdenking – Meester – Door de Orde bezoldigde advocaat – Tuchtzaken – 
Vordering tot onttrekking – Raad van de Orde der Advocaten. 

Uit de omstandigheid dat een advocaat, die een incident bij de gezagdragers van de Orde 
heeft aangegeven waardoor bezwaren ten laste zijn gelegd aan een confrater die de zaak 
wil doen onttrekken aan de raad van de Orde, door die raad, op voordracht van de 
stafhouder, aangewezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn prestaties 
in die hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat de raad van 
de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van art. 828, 8°, Ger. W.  
10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Ontvankelijkheid – Vordering tot nietigverklaring – Reglement van de Ordre des 
barreaux francophones et germanophone – Tussenkomst van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone. 

De tussenkomst van de Ordre des barreaux francophones et germanophone, ingesteld bij 
een verzoekschrift dat niet binnen twee maanden na de kennisgeving van de vordering 
tegen een reglement van die Ordre is neergelegd op de griffie van het Hof, is laattijdig, 
mitsdien niet ontvankelijk. (Art. 501, § 1, derde lid, en § 3, eerste lid, in fine Gerechtelijk 
Wetboek.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 
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Vernietigingsarrest – Gevolg – Arbitragehof – Reglement van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone – Termijn – Vordering tot vernietiging. 

Wanneer het Arbitragehof een arrest wijst waarbij het de bewoordingen "door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie", vermeld in art. 501, § 1, derde lid, Ger. W., vernietigt, 
volgt uit geen enkele bepaling van de Bijzondere Wet Arbitragehof betreffende de 
gevolgen van de arresten van vernietiging, dat dit arrest een nieuwe termijn zou doen 
ingaan voor de vordering tot vernietiging van een reglement van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone, die niet gegrond is op de gedeeltelijk vernietigde 
bepaling. (Art. 501, § 1, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad van 
beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Wijze van beroepsuitoefening – Bevoegdheid – Orde van Advocaten. 

Een Orde van advocaten kan beslissen dat de advocaten niet in dienstverband mogen 
staan en dat zij zonder band van ondergeschiktheid maar alleen als zelfstandigen hun 
hoofdberoep moeten uitoefenen. (Artikelen 437, eerste lid, 4° en 477ter, § 3 Gerechtelijk 
Wetboek; Art. 4, lid 1 E.E.G.–Richtlijn 77/249 van de Raad van 22 maart 1977.) 
6 oktober 2006 C.2005.0394.N nr. 465 

Vordering tot nietigverklaring – Orde van Vlaamse Balies – Reglement – Belang. 

De omstandigheid dat een advocaat na het instellen van een vordering tot nietigverklaring 
van een reglement van de Orde van Vlaamse balies niet langer deel uitmaakt van die 
Orde, ontneemt hem het vereiste belang niet om die vernietiging te vragen. (Artikelen 501 
en 611 Gerechtelijk Wetboek.) 
6 oktober 2006 C.2005.0394.N nr. 465 

Billijke gematigdheid – Beoordeling – Ereloon – Criteria. 

Om de billijke gematigdheid van het ereloon van de advocaat te beoordelen slaat de 
rechter acht op de belangrijkheid van de zaak en de aard van het werk van de advocaat, 
maar ook op diens persoonlijke autoriteit, de financiële draagkracht van de cliënt en de 
uitslag. (Art. 459 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 november 2006 C.2005.0218.F nr. 551 



– 28 – 

AFSTAND (RECHTSPLEGING) 

AFSTAND VAN GEDING 
Burgerlijke partij – Strafzaken – Afstand. 

Wanneer het slachtoffer van een misdrijf afstand doet van zijn burgerlijke partijstelling 
tijdens het strafproces, heeft die afstand niet tot gevolg dat dit slachtoffer geacht wordt 
nooit partij in het strafproces te zijn geweest  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
14 september 2006 C.2004.0488.F nr. 414 

AFSTAND VAN RECHT 
Bewijs. 

Afstand van recht kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie 
vatbaar zijn. 
23 januari 2006 S.2005.0088.N nr. 49 

Valse oorzaak – Erfenis – Oorzaak. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling, zegt dat de oorzaken van de 
verzakingen aan de nalatenschappen van zijn ouders hierin bestonden dat de verzaker "het 
voorspelbare maar niet vaststaande risico" wilde ontlopen van de "desastreuze financiële 
gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet in de zekerheid van die 
veroordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet bleek dat die handelingen 
op een valse oorzaak waren gegrond. (Artikelen 1108, 1110 en 1131 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

AMBTENAAR 

ALGEMEEN 
Roerende zaken – Verduistering – Bestanddelen. 

Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming van de 
roerende zaken die vatbaar zijn voor verduistering door een persoon die een openbaar 
ambt uitoefent  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Bezit van het verduisterde goed – Verduistering – Bestanddelen. 

Het misdrijf verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent, vereist dat 
het bedoelde goed zich op een zeker ogenblik in handen van de dader bevond; de 
veroordelende beslissing wegens verduistering dient dus vast te stellen dat deze onder 
bede ervan in het bezit is gekomen, hetzij door afgifte of fysieke overhandiging van de 
zaak of door de overdracht van rechten die met het gebruik of het beheer ervan 
samengaan  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Benoeming – Sommige instellingen van openbaar nut – Benoemende overheid – 
Bevoegdheid. 

De toepasselijkheid van artikel 5, eerste lid van het K.B. van 2 oktober 1937, naar luid 
waarvan rijksambtenaren van niveau 1 door de Koning worden benoemd, wordt 
uitgesloten op de ambtenaren van de instellingen bedoeld in artikel 1, § 1, I, van het 
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Koninklijk Besluit van 8 januari 1973  (Artikelen 1, § 1, I, 10°, 3, § 1, eerste lid, 6, en 7 
K.B. 8 jan. 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige 
instellingen van openbaar nut; Art. 5, eerste lid K.B. 2 okt. 1937 houdende statuut van het 
Rijkspersoneel.) 
2 oktober 2006 C.2005.0439.N nr. 454 

AMBTENAAR (RIJK) 
Behoud – Oogmerk – Instituut voor veterinaire keuring – Overgeplaatste ambtenaren – 
Geldelijke anciënniteit – Wedde. 

Artikel 34, § 3, tweede lid, van de wet van 13 juli 1981 tot oprichting van een Instituut 
voor veterinaire keuring beoogt alleen de naar deze instelling overgeplaatste ambtenaren 
een minimumwedde te verzekeren als waarborg van het behoud van de verworven 
administratieve en geldelijke anciënniteit. Het bepaalt geenszins dat deze ambtenaren, na 
die overplaatsing, geen weddeverhogingen zullen kunnen genieten ingevolge de 
toepassing van het geldelijk statuut van het personeel van het Instituut zolang de 
(basis)wedde bij deze instelling niet het niveau bereikt van de wedde waarop deze 
ambtenaren krachtens hun vorig statuut aanspraak konden maken. (Art. 34, § 3, tweede lid 
Wet 13 juli 1981.) 
2 maart 2006 C.2004.0605.N nr. 118 

ANATOCISME 
Waardevermindering – Geldschuld – Vlaams Gewest – Ruimtelijke ordening – 
Vergoeding. 

Anatocisme is van toepassing op de interest op de vergoeding, die verschuldigd is aan de 
eigenaar van een goed dat in waarde verminderd is ten gevolge van de toepassing van het 
Vlaamse decreet op de ruimtelijke ordening, aangezien die vergoeding wordt berekend op 
het tijdstip, volgens de criteria en binnen de in het decreet aangegeven perken, en de 
eigenaar enkel recht heeft op een geldsom die wordt berekend op de aldus in de wet 
bepaalde wijze  (Art. 1154 Burgerlijk Wetboek; Art. 35 Decr. betreffende de ruimtelijke 
ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998.) 
6 januari 2006 C.2004.0439.F nr. 19 

Bevoegdheid van de rechter – Artikel 1154, Burgerlijk Wetboek – Schadevergoeding 
wegens contractuele wanprestatie – Waardeschuld – Toepassingsgebied – Compensatoire 
interest. 

Bij waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens wanprestatie, 
kan de rechter interest op compensatoire interest toekennen, zonder aan de voorwaarden 
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek gebonden te zijn, indien hij oordeelt dat dit 
voor een volledige vergoeding van de schade vereist is  (Art. 1154 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

APOTHEKER 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – 
Cassatiemiddel met betrekking tot één telastlegging – Tuchtzaken. 

Wanneer voor twee tenlasteleggingen een enkele tuchtstraf wordt opgelegd, kan het 
cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen slaat, terwijl de straf door de 
andere naar recht verantwoord blijft, niet tot cassatie leiden; het vertoont dus geen belang 
en is bijgevolg niet ontvankelijk  
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13 januari 2006 D.2005.0003.F nr. 34 

Aard – Raad van beroep – Besluiten – Orde der apothekers – Organen – Gevolg – 
Mededingingswet – Beslissing. 

Een besluit van een orgaan van de Orde der apothekers dat aan één of meer van zijn leden 
beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van 
het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiële belangen 
van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te 
houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid van 
rechtswege kan worden vastgesteld door de raad van beroep  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Orde der apothekers. 

De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsoefenaars wettelijk 
moeten aansluiten  (Art. 2 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der 
apothekers.) 
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Wachtdienstregeling – Sluitingsuren – Niet–naleving – Verantwoording – Tuchtstraf. 

De beslissing die een tuchtstraf grondt op de niet–naleving, door een apotheker, van de 
wachtdienstregeling in zoverre zij een algemene sluitingsdag oplegt, zonder aan te geven 
hoe in concreto de continuïteit van de dienstverlening met betrekking tot de toediening 
van de gezondheidszorgen daardoor bedreigd wordt, is niet naar recht verantwoord  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Opdracht – Orde der apothekers – Doel – Gevolg – Mededingingswet. 

De overheid heeft aan de Orde der apothekers bepaalde taken opgedragen, inzonderheid 
toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving van de eer, de 
bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden; de Orde streeft hierbij 
geen economisch doel na maar vervult die wettelijke taak waarvoor zij overigens van die 
overheid een regulerende bevoegdheid heeft gekregen; dit belet evenwel niet dat zij een 
ondernemingsvereniging is, in de zin van artikel 2, § 1, van de Mededingingswet, 
waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de 
mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde getoetst moeten worden 
aan de eisen van die wet  (Art. 15, § 1 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde 
der apothekers.) 
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Aard – Activiteit – Functie. 

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel 
en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op duurzame wijze 
een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 
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ARBEID 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – 
Duur – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Arbeidstijd – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

ALLERLEI 
Veroordeling – Tewerkstelling van een buitenlandse werknemer zonder toelating van de 
minister van Werkgelegenheid en Arbeid – Buitenlandse werknemer in het bezit van een 
inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister – Vervolging van de werkgever – 
Motivering. 

De buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt te 
verblijven met toepassing van de Vreemdelingenwet of van de Regularisatiewet, zijn 
vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart; uit de loutere 
vermelding op de keerzijde van het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister, dat 
dit stuk geen uitoefening van een winstgevende activiteit toestaat, kan niet worden 
afgeleid dat de vreemdeling die de drager ervan is, niet is vrijgesteld van de verplichting 
tot het verkrijgen van een arbeidskaart. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, eerste lid Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen; Art. 2, 3°, b) K.B. 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 
30 april 1999, gewijzigd bij K.B. 6 feb. 2003.) 
13 september 2006 P.2006.0583.F nr. 412 

ARBEIDSONGEVAL 

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS 
Uitoefening – Werkvrouw – Dweil – Wringbeweging – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – 
Dagtaak – Bijzonder element. 

Hoewel het uitwringen van een dweil geen beweging is die losstaat van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst van een werkvrouw, kan die beweging, wanneer ze een 
ligamentscheur tot gevolg heeft, een plotselinge gebeurtenis vormen in de zin van de 
Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
2 januari 2006 S.2004.0159.F nr. 2 

Uitoefening – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – Dagtaak – Bijzonder element. 

Inzake arbeidsongevallen wordt niet vereist dat het element in de gewone en normale 
uitoefening van de dagtaak, dat het letsel of de schade aan prothesen of orthopedische 
toestellen heeft kunnen veroorzaken, en dat kan worden aangewezen, losstaat van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst  (Artikelen 7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971.) 
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2 januari 2006 S.2004.0159.F nr. 2 

Geen externe oorzaak vereist – Plotselinge gebeurtenis. 

Voor het bestaan van een arbeidsongeval is niet vereist dat de oorzaak of één van de 
oorzaken van de plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van de getroffene ligt  
(Artikelen 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
30 oktober 2006 S.2006.0035.N nr. 525 

SCHADE 
Vroegere ziekelijke toestand – Beoordeling – Arbeidsongeschiktheid – Vergoeding. 

Alhoewel het arrest aanneemt dat de pijnen hun voornaamste oorzaak vinden in de 
persoonlijkheidsstructuur van de getroffene en in een zekere voorbestemdheid om te 
reageren op het arbeidsongeval, maar niet los kunnen gezien worden van het 
arbeidsongeval en dat dit arbeidsongeval één van de factoren is die in beperkte mate tot 
deze pijn bedraagt, vermag het niet de graad van de arbeidsongeschiktheid te bepalen 
zonder met de pijnproblematiek rekening te houden  (Artikelen 22, 23, en 24 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
30 oktober 2006 S.2006.0039.N nr. 526 

VERGOEDING 
Bewijslast – Beoordelingsvrijheid – Overmaking van de gehomologeerde overeenkomst – 
Twijfel. 

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in 
aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt; de rechter die 
vaststelt dat op de wetsverzekeraar de wettelijke verbintenis rustte om binnen de twee 
weken na de homologatie of het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te maken van de gehomologeerde 
overeenkomst betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen of van 
de in kracht van gewijsde getreden beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, kan de bewijslast dat die verbintenis niet werd nagekomen niet bij 
de rechthebbende leggen en op grond van de twijfel en onzekerheid omtrent de uitvoering 
van deze verplichting diens vordering niet afwijzen. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 
1315 Burgerlijk Wetboek.) 
20 maart 2006 C.2004.0441.N nr. 159 

Aard – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Verjaring. 

De aanpassingsbijslagen als bedoeld in artikel 58bis, § 1, 2° van de 
Arbeidsongevallenwet, zijn vergoedingen waarop de regel volgens welke de 
rechtsvordering tot betaling van de inzake arbeidsongevallen verschuldigde vergoedingen 
verjaart na verloop van drie jaar van toepassing is  (Artikelen 58bis, § 1, 2°, en 69, eerste 
lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

Aard – Interest – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
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verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Materiële schade ingevolge 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschikheid – Vergoedingen die betrekking hebben op 
eenzelfde schade – Verschil in meer van de schadevergoeding volgens gemeen recht – 
Berekening. 

Vergoedingen voor materiële schade ingevolge tijdelijke en blijvende 
arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op eenzelfde schade, zodat het totale bedrag van 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die ingevolge de Arbeidsongevallenwet voor 
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid verschuldigd zijn, moeten worden 
vergeleken met de totale vergoeding die voor dezelfde schade verschuldigd is volgens het 
gemene recht. 
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

Schadevergoeding volgens gemeen recht – Schadevergoeding op grond van de 
Arbeidsongevallenwet – Mogelijkheid tot cumulatie – Verschil in meer van de 
schadevergoeding volgens gemeen recht – Berekening. 

Krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de volgens 
het gemene recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag 
samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen, kunnen de 
getroffene en diens rechthebbenden aldus aanspraak maken op vergoeding van 
lichamelijke schade volgens het gemene recht, in zoverre de op grond van het gemene 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke vergoedingen die aan de 
getroffene worden betaald op grond van de Arbeidsongevallenwet en enkel tot beloop van 
het verschil; om dit verschil te berekenen moet de rechter bijgevolg een vergelijking 
maken tussen de vergoedingen berekend volgens de regels van het gemene recht en de 
vergoedingen berekend volgens de regels van de Arbeidsongevallenwet  
19 december 2006 P.2006.0944.N nr. 661 

VERZEKERING 
Compensatoire interesten – Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door een 
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onrechtmatige daad van een derde – Omvang van de schadeloosstelling – Tijdstip waarop 
die begint te lopen – Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de 
aansprakelijke derde. 

De interest die aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigd is op het 
bedrag van de schadeloosstelling die hij heeft betaald en op het kapitaal dat de 
maandelijkse uitkering vertegenwoordigt of de rente die hij heeft samengesteld, kan niet 
beginnen te lopen vóór de dag van de uitbetaling van de voormelde schadeloosstelling en 
die waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, d.i. vóór de indeplaatsstelling  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een derde – 
Omvang van de schadeloosstelling – Regresvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde – Compensatoire interest. 

De schuldvordering van de getroffene of zijn rechthebbenden tegen degene die 
aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, komt krachtens art. 47 Arbeidsongevallenwet, 
ten goede aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle bestanddelen en toebehoren die de 
schadeloosgestelde schuldeiser kon aanvoeren; die verzekeraar kan bijgevolg aanspraak 
maken op compensatoire interest in zoverre de getroffene zelf voornoemde interest op de 
naar gemeen recht geraamde schadeloosstelling kon krijgen en het aldus gevorderde 
bedrag die schadeloosstelling, met inbegrip van de compensatoire interest, niet 
overschrijdt  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Aansprakelijke derde – Vergoeding van het slachtoffer door de aansprakelijke – 
Regresvordering – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspanningen" het 
slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, tegen die aansprakelijke een 
rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de vergoedingen die de 
arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, en dit tot beloop van 
het bedrag dat volgens het gemene recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde 
schade als die welke krachtens die wet is vergoed. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Artikelen 46, § 2, eerste lid, 47, 51bis, 51ter, en 59quinquies 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
5 december 2006 P.2006.1111.N nr. 621 

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS 
Volstrekte bevoegdheid – Getroffene – Bepalingen die het statuut regelen – 
Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Toepassing – Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 
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Rechtsvordering – Wettelijke schuldenaar – Vergoedingen – Instellingen – Personeelslid 
– Gemeenschappen – Gerechtskosten. 

In een geschil over de toekenning van vergoedingen wegens een opgelopen 
arbeidsongeval, ten gunste van een lid van het personeel van besturen, diensten of 
instellingen die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen dient de 
betrokken gemeenschap in de gerechtskosten te worden veroordeeld  (Art. 16, eerste lid 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 24, 28 en 3, 2°, e K.B. 24 jan. 
1969.) 
27 november 2006 S.2006.0011.N nr. 601 

RECHTSPLEGING 
Dagvaarding in rechte – Stuitende kracht – Vordering bij conclusie – Virtueel daarin 
begrepen vordering – Bijslag wegens verergering – Medische zorgen – Kinesitherapie – 
Gedinginleidende vordering – Stuiting – Grenzen. 

De latere vordering om een bijslag wegens verergering te verkrijgen, is niet virtueel 
begrepen in de gedinginleidende vordering op grond waarvan de getroffene van een 
arbeidsongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen wil doen veroordelen tot het ten laste 
nemen van de terugbetaling van de dagelijkse kinesitherapiebehandelingen die hij wegens 
de verergering van zijn gezondheidstoestand moet volgen; bijgevolg stuit de dagvaarding 
de verjaring voor een dergelijke vordering tot toekenning van een bijslag wegens 
verergering niet  (Artikelen 28bis, 58bis, § 1, 2°, 69, eerste lid, en 70 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 7 K.B. 21 dec. 1971; Art. 9 K.B. 10 dec. 
1987 [III]; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0005.F nr. 259 

Volstrekte bevoegdheid – Getroffene – Overheidspersoneel. Bijzondere regels – 
Bepalingen die het statuut regelen – Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Toepassing – 
Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 

Fonds voor Arbeidsongevallen – Interesten – Aanpassingsbijslagen – Termijn – Duur – 
Vordering in rechte. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 
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Aard – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Termijn – Duur – 
Vordering in rechte. 

De aanpassingsbijslagen als bedoeld in artikel 58bis, § 1, 2° van de 
Arbeidsongevallenwet, zijn vergoedingen waarop de regel volgens welke de 
rechtsvordering tot betaling van de inzake arbeidsongevallen verschuldigde vergoedingen 
verjaart na verloop van drie jaar van toepassing is  (Artikelen 58bis, § 1, 2°, en 69, eerste 
lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
Uitvoering van de overeenkomst – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Lichte 
schuld die niet gewoonlijk voorkomt – Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de 
aangestelde – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Verzekeraar van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de aangestelde – Immuniteit van de verzekerde. 

De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft alleen de 
werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, 
de aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit  (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 

AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER 
Bescherming van de werknemers – Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid – 
Aard van de wet. 

Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescherming van de 
werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en van veiligheid  (Art. 3, 
eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Dwingende wet – Aard van de wet – Verjaring – Werknemer. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM 
Kwalificatie door de partijen – Bewijslast – Zelfstandige samenwerking – Gezag. 

Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige 
arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het bestaan 
van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert, 
moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs 
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zal dienen te worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de 
opdrachtgever–werkgever  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
20 maart 2006 S.2005.0069.N nr. 160 

Bewijslevering – Niet–onverenigbare gegevens – Gezag – Beoordeling door de rechter – 
Feitelijke gegevens. 

Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om het 
bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing 
van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die 
onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het 
kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
20 maart 2006 S.2005.0069.N nr. 160 

Regels opgelegd met het oog op erkenning en subsidie – Gezag. 

Het feit dat de organisator van de kinderopvang niet op eigen initiatief bepaalde regels 
oplegt aan de persoon die de kinderen opvangt maar dit doet om erkend en gesubsidieerd 
te worden, sluit een gezagsverhouding tussen beiden niet uit. 
20 maart 2006 S.2005.0098.N nr. 161 

Gezagsverhouding – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Toetsing van het Hof. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door hem 
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat er tussen de contracterende partijen 
een gezagsverhouding bestaat en dat deze derhalve door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn  
22 mei 2006 S.2005.0014.F nr. 284 

Wijziging van statuut – Identitieke samenwerking – Gezag – Werknemer. 

Taken die aanvankelijk in ondergeschikt verband als werknemer voor de werkgever 
werden uitgevoerd, kunnen nadien voor de vroegere werkgever in diens opdracht als 
zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd. (Artikelen 2, 3, 17 en 20 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 1, § 1, eerste lid, 14 
en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
27 november 2006 S.2006.0012.N nr. 602 

VERPLICHTINGEN 
Werkgever – Werkgever–vervreemder – Voordeeltoekenning – Loonbestanddeel – 
Toekenning door derde – Overgang van onderneming. 

Wanneer voordeeltoekenningen bestaande uit loonbestanddelen vóór de overdracht van de 
onderneming of een gedeelte ervan aan een werknemer van de onderneming gebeuren – 
niet door de werkgever–vervreemder maar door een derde die ten aanzien van de 
werknemer niet de hoedanigheid heeft die de werkgever had – dient de rechter vast te 
stellen dat de last van het voordeel door de werkgever–vervreemder werd gedragen zij het 
dat de toekenning ervan door de tussenkomst van een derde gebeurde. (Art. 20, 3° Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 7 C.A.O. nr 32bis van 7 juni 
1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.) 
9 januari 2006 S.2003.0122.N nr. 23 
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Aard – Werkgevers – Schuldvernieuwing – Delegatie van schuldenaar – Conventionele 
overgang van onderneming – Artikel 1275, Burgerlijk Wetboek – Schuldeiser – 
Schuldenaars – Werknemer. 

De regel volgens welke de delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een 
andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuldeiser verbindt, geen 
schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard 
dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan, is 
niet van dwingend recht ten voordele van de overnemer in geval van overgang van 
onderneming. (Art. 1275 Burgerlijk Wetboek; Art. 3.1, tweede lid Richtlijn 77/187/EEG 
van de Raad van 14 feb. 1977.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Recht op 
werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Werknemer. 

De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een ongeval of 
een ziekte, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst en gewaardeerd wordt 
t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met primaire 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de verplichte ziekte– en invaliditeitswetgeving, 
aangezien het gewone beroep van de betrokkene ten aanzien waarvan de vermindering 
van het vermogen tot verdienen in de regel moet worden gewaardeerd tijdens de eerste zes 
maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijkerwijs het beroep is 
dat de werknemer het laatst heeft uitgeoefend; die werknemer is bijgevolg niet verplicht 
uitgesloten van het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen  (Art. 31, § 1 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 100, § 1, derde lid Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen; Artikelen 27, 2°, a, 44, 60 en 61, § 1 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
12 juni 2006 S.2005.0064.F nr. 325 

EINDE 
Afstand van het recht om onrechtmatige beëindiging lastens werkgever in te roepen – 
Vaststelling van contractbreuk door werkgever – Onaantastbare beoordeling – 
Werknemer. 

Bij ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties in de door de werkgever 
éénzijdige gewijzigde voorwaarden die de rechters vaststellen, vermocht het arrest niet af 
te leiden dat de werknemer afstand had gedaan van zijn recht de éénzijdige beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in te roepen. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
23 januari 2006 S.2005.0088.N nr. 49 

Lasthebber – Omvang van mandaat – Geen overlegging van volmacht geëist – Lastgeving 
– Werknemer. 

Wanneer een lasthebber van de werkgever in naam en voor rekening van de werkgever de 
arbeidsovereenkomst ten aanzien van de werknemer schriftelijk beëindigt, heeft de 
werknemer het recht de overlegging van een volmacht te eisen teneinde zich van het 
bestaan van de lastgeving te vergewissen, hij is er nochtans niet toe gehouden zulks te 
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doen; wanneer de werknemer dit niet doet en niet meer komt werken, aldus handelend 
alsof er wel degelijk een ontslag is geweest, is het gevolg daarvan dat hij het bestaan van 
de lastgeving achteraf, tenzij binnen redelijk korte termijn, niet meer kan ontkennen 
wanneer noch de lastgever, noch de lasthebber zelf dienaangaande enige betwisting 
opperen  (Artikelen 1984, 1985 en 1987 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 35 en 39 Wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
6 februari 2006 S.2005.0030.N nr. 77 

Schadeloosstelling – Latere gebeurtenis vreemd aan het misdrijf en de schade – Raming – 
Schade. 

Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn 
beëindigen om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten 
en onverminderd alle eventuele schadeloosstellingen; om de schade te ramen die door de 
beëindiging van de overeenkomst niet vergoed wordt, moet de rechter zich plaatsen op het 
tijdstip van zijn uitspraak en daarbij rekening houden met alle omstandigheden van de 
zaak die het bestaan en de omvang van die schade kunnen beïnvloeden, en hoewel de 
rechter geen rekening kan houden met gebeurtenissen die na de schade hebben 
plaatsgegrepen en geen verband houden met de onrechtmatige daad of met de schade zelf, 
moet hij daarentegen rekening houden met de omstandigheden die, hoewel ze geen 
verband houden met de onrechtmatige daad, de daaruit voortvloeiende schade 
beïnvloeden  
13 februari 2006 S.2005.0089.F nr. 93 

Bewijslast. 

Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van feiten die kunnen 
worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de andere partij die elke 
professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten aanvoert die als een exceptie in de zin 
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd, de bewijslast 
van de door haar aangevoerde feiten. (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 870 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 35, achtste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
6 maart 2006 S.2005.0106.N nr. 128 

Zware fout. 

De zware fout die een dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
vormt, is niet beperkt tot de zware tekortkomingen aan een wettelijke, verordenende of 
overeengekomen verplichting, maar kan ook elke zware gedragsfout zijn die niet zou zijn 
begaan door een normaal voorzichtig en bedachtzaam werkgever of werknemer  (Art. 35, 
eerste en tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
26 juni 2006 S.2005.0004.F nr. 356 

Gedrag – Begrip – Werkman. 

Een ontslag is niet willekeurig, alleen omdat het gemotiveerd is door een gedrag van de 
ontslagen werkman dat andere, niet ontslagen werknemers ook hebben vertoond  (Art. 63 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
26 juni 2006 S.2005.0124.F nr. 358 

Gedrag – Begrip – Werkman. 

Onder willekeurig ontslag wordt het ontslag van een voor onbepaalde tijd aangenomen 
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werkman verstaan, op grond van redenen die geen enkel verband houden met het gedrag 
van de werkman; de reden dat de werkman weigerde het gewaarborgd loon, waarop hij 
recht had, op te geven, houdt geen enkel verband met zijn gedrag  (Art. 63 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
26 juni 2006 S.2005.0023.F nr. 357 

Aard – Abnormale lage opzeggingsvergoeding – Niet–concurrentieovereenkomst – 
Vergoeding. 

Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 
opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding 
bepaald in de niet–concurrentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding is, 
waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn  (Artikelen 39 en 82 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers; Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders.) 
4 september 2006 S.2006.0002.N nr. 385 

Ontbinding in rechte. 

De rechter miskent het wettelijk begrip "Gerechtelijke ontbinding" en schendt artikel 
1184, Burgerlijk Wetboek en artikel 32, aanhef en 3° van de Arbeidsovereenkomstenwet 
door aan de dagvaarding tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ten laste van de 
werkgever het gevolg te verlenen van een onmiddellijke verbreking van de 
Arbeidsovereenkomst  (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek; Art. 32, aanhef en 3° Wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
18 september 2006 S.2005.0068.N nr. 423 

Aangevoerd feit. 

Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van 
alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken  (Art. 35 Wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
20 november 2006 S.2005.0117.F nr. 579 

Stelsel van verminderde arbeidsprestaties – In aanmerking te nemen loon. 

De opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer tewerkgesteld onder het stelsel 
van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de 
werkgever dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer effectief 
recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst; de omstandigheid dat de werknemer na het einde van de 
verminderde arbeidsprestaties in beginsel de mogelijkheid heeft om het werk te hervatten 
met volledige arbeidsprestaties en hij ingevolge de eenzijdige beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst door de werkgever die mogelijkheid verliest, doet daaraan geen 
afbreuk  (Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 
Artikelen 101, eerste lid, 102, eerste lid, en 103 Herstelwet 22 jan. 1985.) 
11 december 2006 S.2004.0143.N nr. 635 

Forfaitaire vergoeding – Stelsel van verminderde arbeidsprestaties – In aanmerking te 
nemen loon. 

Voor wat betreft het vaststellen van de forfaitaire vergoeding bepaald in artikel 101, zesde 
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lid, Herstelwet 22 jan. 1985 dient die vergoeding berekend met inachtneming van het loon 
waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (Art. 101, zesde lid Herstelwet 22 jan. 1985.) 
11 december 2006 S.2004.0143.N nr. 635 

VERJARING 
Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid 
– Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Einde overeenkomst – Rechtsvordering – Uitvoering van verbintenis ontstaan uit 
arbeidsovereenkomst – Termijn – Aanvang. 

Op vorderingen tot uitvoering van verbintenissen die ontstaan uit een 
arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, is de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk; deze verjaringstermijn vangt slechts aan op 
die vervaldag  (Art. 2257 Burgerlijk Wetboek; Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
13 november 2006 S.2005.0111.N nr. 555 

Niet–concurrentiebeding – Miskenning – Rechtsvordering – Termijn – Aanvang – 
Verbintenis. 

Indien de arbeidsovereenkomst een niet–concurrentiebeding bevat, is de verbintenis tot 
nakoming ervan een gevolg van de arbeidsovereenkomst en is de rechtsvordering waartoe 
deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereenkomst ontstaan; deze vordering is 
dienvolgens onderworpen aan de in artikel 15 bedoelde verjaringstermijn, met dien 
verstande dat de in die bepaling bedoelde eenjarige verjaringstermijn een aanvang neemt 
bij het verstrijken van de periode tijdens welke het concurrentieverbod van toepassing is 
en de voormelde verbintenis een einde neemt  (Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 

Rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst ontstaat – Bedragen uitbetaald na 
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beëindiging van de overeenkomst – Begrip – Arbeidsovereenkomst – Einde. 

De rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen 
van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat 
deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden; de 
rechtsvordering van de werkgever tot terugvordering van de lonen die hij aan de 
werknemer onrechtmatig uitbetaald heeft na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
is geen rechtsvordering die uit die overeenkomst ontstaat. (Art. 15, eerste lid Wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
18 december 2006 S.2006.0038.F nr. 658 

PROEFBEDING 
Overeenkomst – Proeftijd – Dag – Uitvoering – Duur – Verlenging – Bediende – 
Schorsing – Berekening. 

Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden tijdens de in de 
overeenkomst bepaalde proeftijd wordt geschorst, wordt de proeftijd met een periode 
gelijk aan die van de schorsing verlengd; indien de duur van de proeftijd niet in dagen 
arbeid of werkdagen in de overeenkomst is vastgelegd, wordt die proeftijd verlengd met 
een aantal kalenderdagen gelijk aan het aantal kalenderdagen tijdens welke de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden geschorst werd  (Art. 67, § 3 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
9 oktober 2006 S.2006.0022.F nr. 470 

ARBEIDSVOORZIENING 

BEROEPSOPLEIDING 
Franse Gemeenschap – Opleiding – Verplichtingen – Onderneming – Einde. 

De onderneming waarnaar de stagiair gestuurd wordt voor een beroepsopleiding, is niet 
alleen verplicht die stagiair na zijn beroepsopleiding in dienst te nemen, voor een periode 
die minstens gelijk is met de duur ervan, maar moet hem tijdens die periode ook doen 
werken  (Art. 27, § 2 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de 
beroepsopleiding.) 
2 januari 2006 S.2004.0092.F nr. 1 

ARBITRAGE 
Overeenkomst – Arbitragebeding onderworpen aan een vreemde wet – Exceptie van 
onbevoegdheid – Beoordeling door de rechter – Criterium. 

De rechter die kennisneemt van een exceptie van rechtsmacht krachtens een aan een 
vreemde wet onderworpen arbitrageovereenkomst, moet de arbitrage uitsluiten wanneer 
het geschil krachtens de eigen wet niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag 
worden onttrokken  
16 november 2006 C.2002.0445.F nr. 567 

ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID) 
Vordering binnen de tienjarige termijn – Vordering voor nieuwe gevolgen van gebrek en 
tekortkoming – Vereiste – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
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gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) 
Ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare  – 
Optreden als architect buiten hun functies – Toepassingsgebied – Verbod. 

Het verbod voor de ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en 
de openbare instellingen, om buiten hun functies als architect op te treden, dat van 
toepassing is op de ambtenaren en agenten die deeltijds in dienst zijn genomen, is niet 
onderworpen aan de voorwaarde dat degene op wie dat verbod van toepassing is, in zijn 
officiële functies handelingen stelt die kenmerkend zijn voor het beroep van architect  
(Art. 5, eerste lid Wet 20 feb. 1939.) 
10 april 2006 D.2005.0021.F nr. 214 

Persoonlijke controle op de uitvoering van de werken. 

De vereiste van persoonlijke controle op de uitvoering der werken door de architect, tenzij 
wanneer deze de verzekering heeft dat een andere architect hiermee wordt belast, brengt 
met zich mee dat deze taak in beginsel niet aan medewerkers niet–architecten mag 
worden gedelegeerd. (Art. 4 Wet 20 feb. 1939.) 
27 oktober 2006 D.2006.0001.N nr. 521 

Controle op de uitvoering van de werken. 

De controle door de architect op de uitvoering van de werken impliceert een regelmatig 
bezoek aan de werf die hem toelaat na te gaan of de werken effectief conform de plannen 
worden uitgevoerd en, gelet op zijn vakkennis, op te treden wanneer problemen bij de 
uitvoering rijzen en deze desgevallend op te lossen. (Art. 4 Wet 20 feb. 1939; Art. 21 
Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B. 18 
april 1985.) 
27 oktober 2006 D.2006.0001.N nr. 521 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Verwerking van persoonsgegevens door de 
tuchtoverheid – Bewijsvoering – Bewijs – Tuchtzaken. 

De bepalingen van art. 5 Wet Verwerking Persoonsgegevens, die de verwerking van 
persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toelaten, vormen geen uitzondering op de 
algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel 4 van die wet, 
inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit 
in die verwerking; dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad van de Orde van architecten. 
(Artikelen 4 en 5 Wet 8 dec. 1992; Artikelen 2, 19, 20 en 23 Wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde der Architecten.) 
8 december 2006 D.2006.0003.N nr. 634 

AUTEURSRECHT 
Privé – Mededeling – Muziekwerk – Familiekring. 

Als een privé–mededeling van een muziekstuk waartegen de auteur zich niet kan 
verzetten geldt de kosteloze mededeling die plaatsvindt in besloten kring ten overstaan 



– 44 – 

van personen tussen wie een familiale band bestaat, daaronder begrepen een beperkte 
groep van personen tussen wie een dermate nauwe band bestaat dat hij kan worden 
gelijkgesteld met een familiale band  (Art. 22, § 1, 3° Wet 30 juni 1994 betreffende de 
auteursrechten en de naburige rechten.) 
26 januari 2006 C.2005.0219.N nr. 56 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN 
Opeenvolging in de tijd van de elementen die het materieel bestanddeel vormen – 
Materieel bestanddeel – Bedrieglijk onvermogen – Toepassing. 

Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die 
samen het materiële bestanddeel vormen, onverschillig welke van beide het andere in tijd 
voorafgaat, verenigd zijn, namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de 
schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen; het vervallen en 
opeisbaar worden van de schuld dient dus het bewerken van het onvermogen niet vooraf 
te gaan  (Art. 490bis Strafwetboek.) 
21 november 2006 P.2006.0830.N nr. 582 

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN 

BANKVERRICHTINGEN 
Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het beslag al 
hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsverhouding tot de 
rekeninghouder aan deze verschuldigd is. Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet 
op de rekening werden ingeschreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het beslag 
een verplichting tot afdracht aan de rekeninghouder heeft  (Art. 1539 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt over 
verschillende banken, dan ontstaat de verplichting van de bank tot afdracht aan de 
rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op het ogenblik van 
de verrekening tussen de betrokken banken  (Art. 1539 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

ALLERLEI 
Marktmanipulatie – Bevoorrechte informatie – Koersbeïnvloeding – Criterium van 
redelijk handelende belegger – Toepassing. 

Om uit te maken of bevoorrechte informatie van aard was tot een koersbeïnvloeding te 
leiden overeenkomstig artikel 181 van de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markt kan de rechter het criterium van de redelijk handelende 
belegger hanteren  
16 mei 2006 P.2005.1623.N nr. 274 
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Cel voor Financiële Informatieverwerking – Gebruik van inlichtingen door het openbaar 
ministerie. 

Het gebruik van de inlichtingen die het openbaar ministerie verkrijgt van de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking is niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van geld  
(Artikelen 11 en 16 Wet 11 jan. 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Voornemen – Openbaar beroep op het spaarwezen – Inschrijving bij de C.B.F.A. – 
Naamloze vennootschap. 

Het vermoeden van bezit van statuut van een naamloze vennootschap die een openbaar 
beroep op het spaarwezen heeft gedaan dat verbonden is aan de inschrijving op de lijst bij 
de Commissie voor het Bank–, Financie– en Assurantiewezen, geldt enkel voor de 
vennootschappen die beroep hebben gedaan op het spaarwezen overeenkomstig de wijze 
beschreven in artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. (Art. 438, 
eerste, tweede en derde lid Wetboek van vennootschappen.) 
17 november 2006 C.2005.0443.N nr. 573 

BEDREIGINGEN 
Voorwaarden – Bedreigingen onder voorwaarden – Begrip – Bewijs. 

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd misdadig 
opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van de mondeling 
aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, duidelijk blijken uit hetgeen daadwerkelijk is 
gezegd en niet impliciet uit de context ervan  (Art. 330 Strafwetboek.) 
20 december 2006 P.2006.0807.F nr. 666 

BELASTING 
Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Gelijkheid inzake belastingen – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste 
verantwoording. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Indien de heffing op de waterverontreiniging wordt gevestigd ten name van de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige, is deze gehouden tot betaling van de heffing, 
die hij echter kan verhalen op de werkelijke verbruiker indien hij zelf niet de werkelijke 
verbruiker is; de werkelijke verbruiker wordt niet vrijgesteld van de heffing wanneer deze 
heffing niet te zijnen laste wordt gevestigd, en geniet dan ook geen voorrecht in de zin 
van artikel 172 van de Grondwet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 
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1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams 
Gewest. 

De heffingsregeling waarin artikel 35bis, § 3, van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren voorziet, is niet kennelijk in strijd met artikel 130 R.2 oud EG–
Verdrag nu deze regeling het beginsel van dat verdrag "de vervuiler betaalt" als 
uitgangspunt heeft, en dit beginsel verwezenlijkt hetzij rechtstreeks wanneer de 
heffingsplichtige de werkelijke verbruiker is, hetzij onrechtstreeks wanneer de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige niet of slechts ten dele de werkelijke 
verbruiker is, doordat de heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke 
verbruiker, waardoor deze uiteindelijk de heffing draagt. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede 
lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging; Art. 130 R.2 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Beoordelingscriteria – Heffing op de 
waterverontreiniging – Heffingsregeling – Hoedanigheid van de heffingsplichtige – 
Vlaams Gewest. 

De heffingsregeling vervat in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren laat de 
hoedanigheid van heffingsplichtige, die voortvloeit uit de afname van water op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest van een openbaar distributienet, niet afhangen van 
de omstandigheid dat de afnemer het afgenomen water heeft gebruikt of geloosd, noch 
van de omstandigheid dat de afnemer een openbare watervoorzieningsmaatschappij is of 
niet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen – Toetsing van het gemaakte 
onderscheid – Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – 
Vereiste verantwoording. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Gemeentebelasting. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
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17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN 
K.B. 3 april 1953 – Accijnzen – Slijterijen van gegiste dranken – Voorwaarden – 
Voetbalkantine – Artikel 17 – Begrip – Openingsbelasting – Toepassing. 

Een kantine die in het kader van de activiteiten van een voetbalclub wordt geëxploiteerd, 
waarvan gebleken is dat zij hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen van de deelnemers 
aan de sportwedstrijden, – waarbij ieder van de leden van de feitelijke vereniging zijn 
consumpties aan inkoopprijs betaalt –, wordt gelijkgesteld met een voor het publiek 
toegankelijke ruimte en de verantwoordelijke met een slijter; zij is onderworpen aan een 
voorafgaande verklaring op het accijnskantoor en aan de daarmee samengaande 
openingsbelasting en is geen eigenlijke private kring waarvan de toegang gereglementeerd 
is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht is noch bezocht wordt om sterke of 
gegiste dranken te gebruiken. (Art. 17, §§ 1 en 2 K.B. van 3 april 1953 gecoördineerde 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.) 
15 november 2006 P.2006.0788.F nr. 562 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
Verplichting – Dwangbevel – Voldoening van de belasting. 

De met de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaar is 
ertoe gehouden een dwangbevel uit te vaardigen indien de belastingpschuldige de 
verschuldigde belasting niet spontaan en onvoorwaardelijk voldoet; een inhouding door 
het bestuur van BTW–tegoeden die met succes door de belastingschuldige wordt 
aangevochten, geldt niet als een voldoening van de belastingschuld  (Art. 85, § 1, eerste 
lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
9 maart 2006 C.2004.0313.N nr. 141 

Dwangbevel. 

Inzake de belasting over de toegevoegde waarde is het dwangbevel enerzijds een 
taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en 
onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, en anderzijds een akte die 
geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die belastingschuld  (Art. 85, 
§§ 1 en 2 W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.) 
9 maart 2006 C.2004.0284.N nr. 140 

Verplichting – Dwangbevel – B.T.W.–schuld – Betwisting – Proces–verbaal. 

In de gevallen waarin de belastingplichtige de BTW–schuld, vastgesteld in een door de 
taxatieambtenaar opgesteld proces–verbaal, gedurende de administratieve fase van het 
geschil blijft betwisten, is het bestuur verplicht een dwangbevel uit te vaardigen tot 
invordering van deze schuld; dit stelt de belastingplichtige in de gelegenheid deze 
betwisting door de rechter te laten beslechten door verzet aan te tekenen tegen de 
tenuitvoerlegging van het dwangbevel. (Artikelen 85, §§ 1 en 2, en 89 Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
9 maart 2006 C.2004.0284.N nr. 140 

Aard – Veroordeling – Belastingtegoed – Gerechtelijk bevel – Dwangsom – Voorwaarde 
– Terugbetaling. 

Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
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belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een 
veroordeling tot betaling van een geldsom die niet met een dwangsom gepaard kan gaan  
(Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, eerste lid Bijlage Benelux 
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.) 
2 juni 2006 C.2003.0076.F nr. 307 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen – Strafzaken. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Rusthuizen – Collectieve maaltijdverstrekking door een derde – Dienstverstrekking. 

Naar recht verantwoord is het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat een vennootschap 
krachtens een overeenkomst "diensten" door een andere vennootschap is belast met de 
volledige organisatie van collectieve maaltijdverstrekkingen in twee, door laatstgenoemde 
vennootschap geëxploiteerde rusthuizen, met de verplichting een ononderbroken dienst te 
verzekeren en rekening te houden met de specifieke richtlijnen van die vennootschap en 
dat zij de menu's moest opmaken, met leveranciers onderhandelen en de voor de 
rusthuisbewoners en het personeel bestemde maaltijden ter plaatse moest bereiden, beslist 
dat de door de eerste vennootschap ten voordele van de tweede vennootschap gedane 
verrichtingen diensten zijn  (Art. 18, § 1, eerste en tweede lid, 11° Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde Waarde.) 
16 november 2006 F.2005.0088.F nr. 571 

Toetsing door de rechter – Evenredigheid met de inbreuk – Administratieve sancties met 
repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie. 

Het staat aan de rechter te beoordelen of een administratieve sanctie met repressief 
karakter in de zin van art. 6 E.V.R.M. niet onevenredig is met de inbreuk en te 
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid een administratieve sanctie van zodanige 
omvang mocht opleggen; hij kan echter niet om loutere redenen van opportuniteit of tegen 
wettelijke regels in, boeten kwijtschelden of verminderen  (Art. 70, § 1bis Wetboek van 
de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 1 K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot 
vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de 
B.T.W..) 
30 november 2006 F.2005.0102.F nr. 615 

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN 
GELIJKGESTELDE) 
Vrijstellingen – Gebrekkigen – Verkeersbelasting op motorvoertuigen. 

De vrijstelling van verkeersbelasting op motorvoertuigen die als persoonlijk 
vervoermiddel gebruikt worden door gebrekkigen, is niet onderworpen aan de voorwaarde 
dat het voertuig enkel gebruikt wordt door de gebrekkige, maar vereist dat het slechts 
wordt gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn persoonlijke verplaatsingen  
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(Art. 5, § 1, eerste lid, 3° Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde 
Belastingen.) 
14 december 2006 F.2005.0097.F nr. 653 

BENELUX 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Hof van Cassatie – 
Gelijke behandeling. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene 
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof 
van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel dat uitsluitend voor 
vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is met het in het 
Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het vlak van 
belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof 
voor te leggen  (Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 
tot instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; 
Art. 146, § 1 KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Nationaal 
rechtscollege – Gelijke behandeling. 

Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag rijst om 
uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld 
bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal 
stelsel dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten 
verenigbaar is met het in het Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke 
behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal rechtscollege 
niet verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor te leggen, indien tegen zijn 
uitspraak beroep kan worden ingesteld krachtens het nationale recht; het cassatieberoep is 
kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die verdragsbepaling. 
(Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; Art. 146, § 1 
KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Verplichting – Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet ertoe verplicht het Benelux–Gerechtshof een prejudiciële 
vraag te stellen die gegrond is op de in rechte verkeerde stelling van het cassatiemiddel  
(Art. 6, derde en vierde lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux–gerechtshof.) 
12 mei 2006 C.2005.0451.F nr. 271 

Verplichting – Auteursrechtelijke bescherming – Vraag om uitlegging – Benelux 
Tekeningen en Modellenwet – Besteller van de tekening of het model – Bestelling gedaan 
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met het oog op gebruik in handel of nijverheid – Voorwaarden – Hof van Cassatie. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie vragen om uitlegging rijzen van een voor België, 
Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag 
Benelux–Gerechtshof, zoals de rechtsregel van artikel 6.2 Benelux Tekeningen en 
Modellenwet die de besteller van een tekening of model als auteursrechtelijk beschermd 
ontwerper aanwijst, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of 
nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd, is het 
Hof verplicht die vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen  (Art. 1 Verdrag van 
31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; 
Artikelen 6.2 en 23 Wet 25 okt. 1966.) 
1 juni 2006 C.2005.0371.N nr. 305 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Veroordeling tot het betalen van een geldsom – Artikel 1, eerste lid, Eenvormige 
Beneluxwet betreffende de dwangsom, Bijlage. 

Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een 
veroordeling tot betaling van een geldsom die niet met een dwangsom gepaard kan gaan  
(Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, eerste lid Bijlage Benelux 
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.) 
2 juni 2006 C.2003.0076.F nr. 307 

BEROEPSGEHEIM 
Schending – Weren van de aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging – Gevolg. 

Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en zelfs tot 
niet–ontvankelijkheid van de vervolging, in zoverre een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de inlichting aan de 
rechterlijke overheid of aan de politie  
1 februari 2006 P.2005.1432.F nr. 65 

BEROEPSVERENIGINGEN 
Orde der apothekers. 

De Orde der apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsoefenaars wettelijk 
moeten aansluiten  (Art. 2 K.B. nr 80 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der 
apothekers.) 
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

BEROEPSZIEKTE 
Cumulatie – Pensioen – Jaarlijkse tegemoetkoming – Onwettigheid van het koninklijk 
besluit – Vermindering. 

De niet–naleving van de substantiële vormvereiste om het advies van de Raad van State in 
te winnen, zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid verantwoord is, leidt 
tot de onwettigheid van het K.B. 13 jan. 1983 tot uitvoering van artikel 66 van de wetten 
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970  
(Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; 
Artikelen 35, eerste lid, en 66 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970; Art. 2 K.B 13 jan. 1983.) 
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27 februari 2006 S.2005.0033.F nr. 113 

In aanmerking te nemen gegevens – Fysiologische ongeschiktheid – Blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

Hoewel de erkenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt wordt door 
de beroepsziekte, weliswaar het bestaan van een fysiologische ongeschiktheid 
veronderstelt, vormt de graad van laatstgenoemde ongeschiktheid echter niet 
noodzakelijkerwijs het doorslaggevende gegeven voor het bepalen van de graad van 
blijvende ongeschiktheid  (Art. 35 Wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.) 
11 september 2006 S.2005.0037.F nr. 401 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

INTERNERING 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Omvang van de aanhangigmaking – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking tot internering 
maakt zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot internering 
aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling 
die bij art. 235bis Sv., de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek, is 
bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te doen over 
alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan, wat dat betreft, niet worden beperkt 
door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar ministerie  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Kamer die in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt. 

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat aan het arrest, 
inzake internering, voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben 
plaatsgevonden  (Art. 9, tweede lid Wet Bescherming Maatschappij.) 
30 augustus 2006 P.2006.1080.F nr. 384 

Burgerlijke partij – Vordering tot schadevergoeding. 

De beslissing tot internering schaadt de belangen van een burgerlijke partij niet aangezien 
op het enkele hoger beroep van die partij de appelrechter opnieuw oordeelt over diens 
vordering tot schadevergoeding en volledige vergoeding kan toekennen; het behoort 
evenwel niet tot het belang van een burgerlijke partij op te komen een strafmaatregel of 
andere maatregel die de rechter niet op vordering van de burgerlijke partij kan opleggen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Hoger beroep – Toepasselijke wetsbepaling. 

Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele 
misdrijven (Wet Bescherming Maatschappij) de raadkamer de internering beveelt van de 
beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen die beslissing geregeld door artikel 8 van die 
wet; artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk  
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12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Uitspraak naar billijkheid – Hoger beroep van de 
schadelijder. 

De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding van de 
schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat, wanneer 
de geïnterneerde geen hoger beroep tegen de veroordeling instelt, de appelrechter op het 
enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende schadevergoeding mag 
verminderen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

HOGE COMMISSIE 
Vorm – Cassatieberoep door de geïnterneerde. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld door de geïnterneerde zelf tegen een 
beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij die de afwijzing 
van het verzoek tot invrijheidstelling bevestigt, nu alleen een advocaat cassatieberoep kan 
instellen. (Art. 19ter Wet Bescherming Maatschappij.) 
3 januari 2006 P.2005.1546.N nr. 4 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING 
Verlenging – Verzoekschrift – Termijn binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan – 
Ministerieel besluit – Internering – Raadkamer. 

Artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat wanneer de wettelijke 
termijn om een proceshandeling in strafzaken te verrichten, eindigt op een zaterdag, 
zondag of op een andere wettelijke feestdag, hij wordt verlengd tot de eerstvolgende 
werkdag, is niet toepasselijk op de termijn bepaald in artikel 25ter, vijfde, zesde en 
zevende lid, Wet Bescherming Maatschappij binnen dewelke de raadkamer uitspraak 
moet doen over de aanvraag van een ter beschikking van de regering gestelde 
veroordeelde die opkomt tegen de beslissing van de minister die zijn internering gelast op 
grond van artikel 25bis, Wet Bescherming Maatschappij. (Art. 644, eerste lid Wetboek 
van Strafvordering; Artikelen 25bis en 25ter Wet Bescherming Maatschappij.) 
18 april 2006 P.2006.0406.N nr. 218 

BESLAG 

ALGEMEEN 
Betekening – Beslag tot terugvordering – Griffie van een gerecht – Exploot. 

Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald gerecht, 
geldt de hoofdgriffier als bestemmeling van het beslagexploot en dient dit exploot aan 
hem betekend te worden. (Artikelen 43, 3° en 4°, en 175 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Draagwijdte – Derdenbeslag – Sommen die het voorwerp zijn van het beslag – Fiscale 
toerekening van inkomsten van de beroepsactieve echtgenoot aan de andere. 

De toerekening krachtens artikel 87 van het WIB92, van een gedeelte van het inkomen 
van de echtgenoot die als enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere echtgenoot, doet 
geen schuldvordering ontstaan voor de andere echtgenoot maar is een fiscale techniek om 
de gevolgen van de progressiviteit van de belasting te milderen ten aanzien van 
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ééninkomensgezinnen; in geval van beslag onder derden in handen van de echtgenoot met 
beroepsinkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan deze laatste aldus 
toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit. (Artikelen 1452 en 1542 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 87 WIB92.) 
9 maart 2006 C.2005.0170.N nr. 142 

Beslag onder derden – Omvang. 

Een beslag onder derden omvat ook de schuldvorderingen waarvan het ontstaan afhangt 
van een toekomstige gebeurtenis op voorwaarde dat zij ten tijde van het beslag hun 
grondslag vinden in een reeds bestaande rechtsverhouding tussen de beslagene en de 
derde  (Artikelen 1445 en 1539 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Vereffening – Overdracht van een geheel van goederen of een handelszaak – Toepassing 
van artikel 442bis, § 1, WIB92– Beslag – Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van 
de schatkist – Handelsvennootschappen – Inkomstenbelastingen. 

Artikel 442bis, § 1, van het WIB92is ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling 
bedoeld geheel van goederen of een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar 
van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk niet aan de 
ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste ook de 
overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door de 
overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij 
samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel 
uitmaakt van het vermogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 442bis, § 1 
WIB92.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Waarborg van eigendomsrecht – Bestaanbaarheid met het eigendomsrecht – Rechten van 
de Mens – Beslag – Strafzaken – Artikel 1 – Verdrag Rechten van de Mens – Eerste 
aanvullend protocol – Onderzoek in strafzaken. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Legaliteitsbeginsel – Beginsel van de rechtsstaat – Beslag – Strafzaken – Onderzoek in 
strafzaken. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 
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GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 
Notaris – Verstrijken van termijn – Rangregeling – Aansprakelijkheid van de notaris – 
Toewijzing – Proces–verbaal – Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter verstrijken 
van de termijn van een maand om het proces–verbaal van de verdeling of rangregeling op 
te maken, bepaald in artikel 1643, eerste lid, Ger. W.  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1643, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2005.0441.N nr. 324 

Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Wordt het beslag gelegd op een bankrekening, dan is het voorwerp van het beslag al 
hetgeen de bank, op het tijdstip van het beslag, krachtens de rechtsverhouding tot de 
rekeninghouder aan deze verschuldigd is. Hieronder vallen ook de bedragen die nog niet 
op de rekening werden ingeschreven maar waarvoor de bank reeds ten tijde van het beslag 
een verplichting tot afdracht aan de rekeninghouder heeft  (Art. 1539 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Wanneer de beslagene de begunstigde is van een overschrijving die verloopt over 
verschillende banken, dan ontstaat de verplichting van de bank tot afdracht aan de 
rekeninghouder van de gelden die voortkomen uit deze overschrijving op het ogenblik van 
de verrekening tussen de betrokken banken  (Art. 1539 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0370.N nr. 333 

Notaris – Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend 
goed. 

Op de notaris belast met de rangregeling ingevolge de verkoop van een onroerend goed na 
een uitvoerend beslag, rust geen verplichting om rekening te houden met alle bestaande en 
door hem gekende schuldeisers, met inbegrip van deze waarvan het bestaan niet blijkt uit 
de raadpleging van de beslagberichten  (Art. 1644, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

ALLERLEI 
Teruggave – Strafzaken. 

Wanneer het strafgerecht beslist dat een telastlegging niet bewezen is, moet het geen 
uitspraak doen over de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen  (Art. 44 
Strafwetboek; Art. 161 Wetboek van Strafvordering.) 
13 december 2006 P.2006.1299.F nr. 649 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 

ALGEMEEN 
Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor de 
gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en 
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voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend; wanneer zij 
in een latere instantie niet is hernomen, geldt zij niet in die instantie  (Art. 111 Burgerlijk 
Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Hoger beroep – Latere instantie – Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

Wanneer keuze van woonplaats gedaan wordt in een akte van verzet die in eerste aanleg is 
neergelegd en zij niet in hoger beroep wordt herhaald, geldt zij niet voor de instantie in 
hoger beroep  (Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Keuze van woonplaats – Strafzaken. 

Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krachtens art. 111 
Burgerlijk Wetboek dat, wat dat betreft, toepasselijk is in strafzaken; zij heeft een 
specifiek karakter en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen  
(Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

EXPLOOT 
Beslag tot terugvordering – Griffie van een gerecht – Bestemmeling – Exploot. 

Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald gerecht, 
geldt de hoofdgriffier als bestemmeling van het beslagexploot en dient dit exploot aan 
hem betekend te worden. (Artikelen 43, 3° en 4°, en 175 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Onregelmatigheid – Nietigheid. 

De onregelmatigheid van de betekening doordat de identiteit en de hoedanigheid van de 
persoon voor wie het exploot bestemd is niet vermeld werd, kan niet tot nietigheid leiden 
als het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten als het afschrift van het 
exploot aan die persoon kon ter hand gesteld worden  (Artikelen 43, 3° en 4°, en 867 
Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Burgerlijke zaken. 

De in artikel 38, § 1, Ger.W. bepaalde wijze van betekening is ook van toepassing 
wanneer de geadresseerde een rechtspersoon is. (Artikelen 35, eerste lid, 38, § 1, eerste 
lid, en 44, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0055.N nr. 14 

Verplichting – Betekening – Vermelding van het recht om verzet aan te tekenen en van de 
termijn daartoe – Veroordeling bij verstek – Vermeldingen – Strafzaken. 

Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen op dat de 
akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet maken 
van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht 
uit te oefenen. 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 
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GERECHTSBRIEF 
Gerechtelijke beslissing – Kennisgeving – Datum. 

Een kennisgeving bij aangetekende brief van een rechterlijke beslissing wordt geacht 
geschied te zijn de eerste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter post  
(Art. 388, tweede lid WIB92.) 
23 juni 2006 F.2005.0021.F nr. 354 

IN HET BUITENLAND 
Tijdstip van de betekening – Partij die in België geen gekende woon– of verblijfplaats 
heeft – Betekening in het buitenland. 

Krachtens art. 40, eerste lid, Ger.W., wordt de betekening bij gerechtsdeurwaarder, bij een 
ter post aangetekende brief, aan de verblijfplaats in het buitenland, van hen die in België 
geen gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen woonplaats hebben, geacht te zijn 
verricht door de afgifte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs. 
1 februari 2006 P.2005.1427.F nr. 64 

Cumulatie – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad 
van 29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Uitgangspunt – Procestermijn – 
Begin – Europese Unie – Wijze. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat, ingeval van cumulatie van de wijze van verzending en betekening van een 
gerechtelijk stuk, van de eerste geldig verrichte betekening moet worden uitgegaan om te 
bepalen wanneer voor de geadresseerde een procestermijn ingevolge een betekening 
begint te lopen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 
mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Rangorde – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Wijzen – Europese Unie. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat ze geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijzen van verzending en 
betekening van een gerechtelijk stuk, door tussenkomst van een verzendende instantie en 
een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten of aan zich in een andere lidstaat 
bevindende personen rechtstreeks per post, zodat het mogelijk is het op een van deze twee 
wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 
Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Bewijs van 
uitreiking – Vorm – Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken. 

Krachtens artikel 7.2, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, dient als bewijs dat de 
processtukken en rechterlijke beslissingen werden uitgereikt ofwel een gedateerd 
ontvangstbewijs dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de 
aangezochte Partij waarin het feit van de uitreiking, benevens de wijze en de datum 
waarop deze is geschied, zijn vermeld. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 
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Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Kennisgeving op 
Frans grondgebied door een politieagent – Geldigheid – Europees verdrag aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van het afschrift 
van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op Frans 
grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel 7.1, 
Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te 
Straatsburg op 20 april 1959, als betekening geldt van die beslissing en dat die betekening 
jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing naar recht. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Vormen – Europees 
verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Naar luid van artikel 7.1, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, kan de aangezochte Partij de 
processtukken en rechterlijke beslissingen die haar door de verzoekende Partij worden 
toegezonden, doen toekomen door een eenvoudige toezending van het processtuk of van 
de beslissing aan de geadresseerde; indien de verzoekende Partij hierom uitdrukkelijk 
vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens een van de 
procedures waarin haar wetgeving voor dergelijke betekeningen voorziet of volgens een 
bijzondere procedure die met haar wetgeving verenigbaar is. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontzegeling – Vrederechter. 

De vrederechter is enkel bevoegd om tot ontzegeling over te gaan in de gevallen dat hij 
bevoegd is om tot verzegeling over te gaan. (Artikelen 597, 1148, 1151 en 1167 
Gerechtelijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 

Getroffene – Overheidspersoneel. Bijzondere regels – Bepalingen die het statuut regelen 
– Arbeidsrechtbank – Arbeidsongeval – Toepassing – Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 

Volstrekte bevoegdheid – Getroffene – Overheidspersoneel. Bijzondere regels – 
Bepalingen die het statuut regelen – Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Arbeidsongeval – 
Toepassing – Grenzen. 

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op 
de toepassing van de wet betreffende de preventie aan of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk in de 
overheidssector, maar die betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen die het 
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statuut van de getroffene van een van de voormelde ongevallen regelt  (Art. 19 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede lid, en 
579, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0028.F nr. 261 

Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding – Provisionele uitkering – Vordering ingesteld 
na de ontbinding van het huwelijk – Bestaan van een andere hangende vordering tot 
echtscheiding – Echtscheidingsprocedure – Vrederechter. 

Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door een in 
kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering van een 
van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van een 
provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als 
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende  (Artikelen 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 
301 Burgerlijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0273.N nr. 418 

Arbeidsrechtbank – Betaling – Geschillen – Sociale zekerheid – Bijdragen. 

De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de verplichtingen van de 
werkgevers die opgelegd worden door de socialezekerheidswetgeving, wanneer uit de 
vaststellingen van de bestreden beslissing volgt dat de rechtsvordering van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid betrekking heeft op de betaling van achterstallige, door de 
werkgever verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. (Artikelen 580, 1° en 574, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
6 november 2006 S.2005.0132.F nr. 538 

Rechtsgedingen – In de overeenkomst aangewezen gerecht – Goederenvervoer – 
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer – Plaatselijke bevoegdheid. 

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, sluit 
dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor één van de andere in 
artikel 31, eerste lid, van het CMR–Verdrag bedoelde gerechten  (Art. 31, eerste lid 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
8 december 2006 C.2006.0005.N nr. 632 

Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – Behartigenswaardige gevallen 
– Beslissing van de minister – Betwisting – Bevoegdheid – Afwijking – Gewaarborgde 
gezinsbijslag – Gezinsbijslag. 

De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister 
of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire 
bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van de 
bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar vermag niet aan het 
bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in de plaats van het 
bestuur te stellen  (Art. 2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde 
gezinsbijslag; Art. 580, 8°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 
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STRAFZAKEN 
Laster – Bevoegdheid van het hof van assisen – Persmisdrijf – Materiële bevoegdheid. 

Wanneer het hof van beroep vaststelt dat de beklaagde tijdens een persconferentie aan de 
aanwezige personen en journalisten de getypte tekst had overhandigd van zijn uitlatingen 
over de burgerlijke partij, die een meningsuiting uitmaken, en dat daarover artikelen in de 
pers zijn gepubliceerd, lijkt het feit van laster dat aan de voormelde beklaagde wordt 
verweten, een persmisdrijf op te leveren zodat krachtens de artikelen 150 G.W. en 226 en 
227 Sv., alleen het hof van assisen bevoegd is om daarover uitspraak te doen. 
18 januari 2006 P.2005.1459.F nr. 42 

Er is slechts een beslissing inzake bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, 
Strafvordering wanneer de rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter heeft 
toegeëigend, derwijze dat daaruit een conflict van rechtsmacht ontstaat waaraan enkel met 
een regeling van rechtsgebied en einde kan worden gesteld  (Artikelen 416, tweede lid, en 
539 Wetboek van Strafvordering.) 
21 maart 2006 P.2005.1701.N nr. 164 

Er is slechts een geschil inzake bevoegdheid als er betoogd wordt dat de rechter zich de 
bevoegdheid van een andere rechter zou toeëigenen derwijze dat daaruit een conflict van 
jurisdictie kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde kan 
worden gesteld  
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID 
Uitbreiding van bevoegdheid – Verweerder – Deskundigenonderzoek – Debat ten gronde 
– Burgerlijke zaken – Akkoord. 

Door vast te stellen dat verweerder op de terechtzitting waarop de zaak werd ingeleid, 
zonder de bevoegdheid van de aangezochte rechter vooraf te betwisten, mondeling 
geconcludeerd heeft om zijn principieel akkoord te betuigen met een 
deskundigenonderzoek, en door te overwegen dat verweerder een debat ten gronde is 
aangegaan, verantwoordt het arrest de beslissing naar recht om de uitbreiding van de 
internationale bevoegdheid van die rechter toe te passen. (Art. 18 Executieverdrag van 27 
sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij 
de wet van 13 jan. 1971; Art. 854 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 april 2006 C.2005.0460.F nr. 249 

Tijdstip – Uitbreiding van bevoegdheid – Betwisting van de bevoegdheid van de 
aangezochte rechter – Burgerlijke zaken. 

De betwisting van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter kan, zo zij al 
niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaatsvinden na het tijdstip 
van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de aangezochte 
rechter voorgedragen verweer is te beschouwen  (Art. 18 Executieverdrag van 27 sept. 
1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de 
wet van 13 jan. 1971.) 
28 april 2006 C.2005.0460.F nr. 249 

Europees Executieverdrag – Verbintenis uit onrechtmatige daad – Plaats waar de schade 
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is ingetreden. 

Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met toepassing 
van art. 5, 3°, Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de schade is 
ingetreden, is dit de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke 
gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd, en niet de plaats waar 
de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk 
ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen 
ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade  (Art. 5, 3° 
Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 
6 oktober 2006 C.2005.0580.N nr. 466 

BEWIJS 

ALGEMEEN 
Verwerking van persoonsgegevens – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De bepalingen van art. 5 Wet Verwerking Persoonsgegevens, die de verwerking van 
persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toelaten, vormen geen uitzondering op de 
algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel 4 van die wet, 
inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit 
in die verwerking; dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad van de Orde van architecten. 
(Artikelen 4 en 5 Wet 8 dec. 1992; Artikelen 2, 19, 20 en 23 Wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde der Architecten.) 
8 december 2006 D.2006.0003.N nr. 634 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Bebouwbaar perceel. 

Het bewijs van de bebouwbaarheid van een perceel kan door vermoedens worden 
geleverd. (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0111.F nr. 58 

Persoon die feiten aanvoert die als een exceptie kunnen gelden – Arbeidsovereenkomst – 
Dringende reden. 

Van zodra de partij die de dringende reden inroept het bewijs levert van feiten die kunnen 
worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de andere partij die elke 
professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakt, draagt de andere partij, wanneer die feiten aanvoert die als een exceptie in de zin 
van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd, de bewijslast 
van de door haar aangevoerde feiten. (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 870 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 35, achtste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
6 maart 2006 S.2005.0106.N nr. 128 

Authentieke akte – Lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving. 

De authentieke akte van lening, die gewaarborgd wordt door een hypothecaire 
inschrijving, levert bewijs op van de overeenkomst die het vaststelt, zolang het tegendeel 
niet bewezen is. (Artikelen 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek.) 



– 61 – 

13 maart 2006 C.2005.0268.F nr. 146 

Twijfel. 

De onzekerheid of de twijfel die blijven bestaan na de bewijsvoering moeten in 
aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt; de rechter die 
vaststelt dat op de wetsverzekeraar de wettelijke verbintenis rustte om binnen de twee 
weken na de homologatie of het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, aan het 
Fonds voor Arbeidsongevallen een afschrift over te maken van de gehomologeerde 
overeenkomst betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen of van 
de in kracht van gewijsde getreden beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid, kan de bewijslast dat die verbintenis niet werd nagekomen niet bij 
de rechthebbende leggen en op grond van de twijfel en onzekerheid omtrent de uitvoering 
van deze verplichting diens vordering niet afwijzen. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 
1315 Burgerlijk Wetboek.) 
20 maart 2006 C.2004.0441.N nr. 159 

Toepassing van een wet van openbare orde – Begrip – Wet – Zaken – Verbod te 
beschikken – Verbod een dading aan te gaan. 

Een bekentenis kan niet slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken of 
waarover geen dading mag worden aangegaan; de bekentenis van een feit dat een 
beslissend gegeven uitmaakt voor de al dan niet toepasselijkheid van een wet van 
openbare orde mag dienvolgens niet worden aangenomen door de rechter  (Art. 1354 
Burgerlijk Wetboek.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Steunmaatregelen – Afwenteling op derden – Bewijslast – Strijdige heffingen – Europese 
Unie – Verdragsbepalingen – Terugbetaling. 

Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; hij die de heffingen heeft 
betaald kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen 
niet op derden zijn afgewenteld  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Ook al mag de bekentenis impliciet zijn, toch moet zij vaststaan, zodat zij enkel kan 
worden afgeleid uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn  (Art. 1354 
Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Miskenning van de bewijskracht van de akten. 

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een 
uitlegging geeft die niet te verenigen is met de bewoordingen ervan  (Artikelen 1319, 
1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
11 september 2006 S.2006.0013.F nr. 404 

Betaling. 

Betaling is een rechtshandeling waarop de bewijsregel van artikel 1341, Burgerlijk 
Wetboek van toepassing is  (Art. 1341 Burgerlijk Wetboek.) 
26 oktober 2006 C.2005.0167.F nr. 516 
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STRAFZAKEN 
In aanmerking te nemen gegevens – Gegevens voorafgaand aan de geïncrimineerde 
periode – Toepassing. 

De rechter, die onaantastbaar de bewijswaarde van alle hem regelmatig overgelegde en 
aan tegenspraak onderworpen stukken en feitelijke gegevens beoordeelt, mag stukken die 
betrekking hebben op feitelijke gegevens van voor de geïncrimineerde periode ook in zijn 
oordeel betrekken  
31 januari 2006 P.2005.0651.N nr. 61 

Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

De geldigheid van een proces–verbaal van een misdrijf wordt niet aangetast wanneer de 
opsteller ervan de feiten buiten de uitoefening van zijn ambt heeft vastgesteld terwijl hij in 
burger met een voertuig zonder kentekens reed  
1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Toetsing door het Hof – Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend feit. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen – Beoordelingsvrijheid – Grenzen. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest. 

Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene die zich 
vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te houden  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

De speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf is geen deskundige, vermits hij 
niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht 
om reden van zijn bijzondere bekwaamheid  
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15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg te hebben 
gekregen, zonder enige dwang of druk aan de polygraaftest onderwerpt, miskent die 
bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van 
de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen; hij 
geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd om in eer en 
geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf. 

Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting heeft 
gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in de loop van het voorbereidend onderzoek 
hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een polygraaftest aan de 
onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in feite beslist om al dan niet 
gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat hij in die test stelt  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Wanneer, in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner, op het ogenblik 
van de huiszoeking, zijn toestemming niet kan verlenen, volstaat de toestemming van één 
van hen, daar immers niet blijkt dat de eerste het uitsluitend genot had over een gedeelte 
van de woning die hij deelde met degene die met de huiszoeking heeft ingestemd  
8 maart 2006 P.2006.0226.F nr. 137 

Stukken betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft 
– Uithandengeving van de zaak – Verbod om deze stukken voor te leggen aan het 
bevoegde gerecht – Minderjarige dader – Misdrijf – Dossier van de Jeugdrechtbank. 

Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de stukken die 
betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden, is het 
uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, van deze wet, uit 
handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak betreffende het als 
misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is. Deze regel betreft evenwel enkel 
de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige, die in 
het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden opgesteld met toepassing van 
artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van deze onderzoeken is immers de 
jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige 
toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken 
met betrekking tot de persoonlijkheid van een minderjarige, die op verzoek van de 
verdediging van die minderjarige werden opgesteld teneinde te dienen voor het gerecht 
bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
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het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming bedoelde verbod derhalve niet  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen – Verzwarende omstandigheid – 
Bewijs – Arbeidsongeschiktheid. 

Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt bewezen 
met een medisch getuigschrift of een deskundigenonderzoek, zodat de bodemrechter 
hierover op onaantastbare wijze beslist. 
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Verplichting – Afzonderlijke getuigenverklaring – Getuigenverhoor – Hof van assisen. 

Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder afzonderlijk te 
horen niet substantieel is en evenmin op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan met 
het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van het recht van verdediging, 
van die regel worden afgeweken. (Art. 317 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0227.F nr. 224 

Beoordelingsvrijheid – Getuigen aangebracht door een partij. 

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, staat het de strafrechter vrij 
zonder miskenning van het recht van verdediging zijn overtuiging te gronden op onder 
meer verklaringen van getuigen die in het aanvankelijk proces–verbaal niet worden 
vermeld, ook al zijn deze getuigen later aangebracht door een partij. 
25 april 2006 P.2005.1571.N nr. 235 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Gebruik – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 
gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Bewijswaarde – Douane en accijnzen – Processen–verbaal van de ambtenaren – 
Bijzondere bewijswaarde – Vermoedens afgeleid uit vaststellingen. 

De regel van de bijzondere bewijswaarde van de processen–verbaal van de ambtenaren 



– 65 – 

betreffende de materiële vaststellingen in zake douane en accijnzen belet niet dat de 
ambtenaren uit de vaststellingen die zij verrichten vermoedens kunnen afleiden die gelden 
als gewone inlichting voor de rechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
20 juni 2006 P.2005.1493.N nr. 339 

Voorlopige hechtenis – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van 
de aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Het proces–verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte van de feiten 
door een privé–persoon, heeft geen bewijswaarde tot betichting van valsheid  
28 juni 2006 P.2006.0901.F nr. 365 

Verbindingsofficier – Gegevens – Vertrouwenspersoon – Opsporingsonderzoek – 
Omvang. 

De enkele omstandigheid dat een verbindingsofficier aan de Belgische gerechtelijke 
overheid gegevens meedeelt die bekomen werden van een vertrouwenspersoon, 
aangaande een in België te plegen feit, behoort tot zijn specifieke opdracht en houdt geen 
enkel verband met het verrichten van een opsporingsonderzoek in de zin van art. 28bis, 
Wetboek van Strafvordering. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Middel dat de miskenning van de bewijskracht van 
een akte aanvoert – Zonder nadere precisering. 

Een cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van de akten aanvoert, zonder 
te preciseren op welke wijze die bewijskracht zou zijn miskend, is niet ontvankelijk  
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Bewijslast – Artikel 61.1, 2e – Wegverkeersreglement. 

De vervolgende partij of de burgerlijke partij dragen de bewijslast van de omstandigheid 
dat de bestuurder die beklaagd wordt van een overtreding van artikel 61.1, 2e van het 
Wegverkeersreglement, op voldoende wijze kon stoppen; de beklaagde heeft ter zake 
geen aanvoeringsplicht. 
12 september 2006 P.2006.0273.N nr. 405 

Witwassen van vermogensvoordelen – Kennis van de delictuele oorsprong of illegale 
herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze oorsprong of herkomst niet gekend door 
het openbaar ministerie – Geen precisering of vermelding in de dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Aard – Douane en accijnzen – Douanemisdrijven – Sluikinvoer – Mededaderschap – 
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Vereiste – Moreel bestanddeel. 

Bij het misdrijf van sluikinvoer, dat geen onachtzaamheidmisdrijf of onopzettelijk 
misdrijf is, moet bewezen worden dat de beklaagde wetens en willens de goederen heeft 
ingevoerd waarvan geen aangifte werd gedaan; wat de mededader betreft is tenminste 
vereist en volstaat het dat bewezen wordt dat hij wetens en willens enige door de wet 
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf heeft verleend. (Art. 220 Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 66 en 67 Strafwetboek.) 
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Douane en accijnzen – Misdrijf – Processen–verbaal van de douaneambtenaren – 
Wettelijke bewijswaarde. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 272, Douane en Accijnzenwet, aan de 
processen–verbaal van de ambtenaren van dat bestuur toekent, geldt niet voor de 
rechtsbegrippen waarvoor gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist; zij belet 
niet dat, ook al moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte 
hebben genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk 
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de ene en de 
gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderworpen blijven aan de 
onaantastbare beoordeling van de bodemrechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 
1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Beoordeling van de bewijswaarde ervan – Onderzoeksgerecht – Gebrek aan 
ondertekening – Opdracht van het vonnisgerecht – Opdracht van het onderzoeksgerecht – 
Niet voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–verbaal – Vonnisgerecht. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betreft de beoordeling 
van de bewijswaarde van de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is de 
bewijswaardering, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht; er is bijgevolg geen 
grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing van artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering de nietigheid van het proces–verbaal uit te spreken wegens 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die invloed heeft op een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging. (Artikelen 131, § 1, 154 en 189 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Gebrek aan ondertekening – Niet voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–
verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, brengt niet de 
nietigheid van het proces–verbaal met zich mee, maar doet wel in voorkomend geval de 
bewijswaarde die de wet er aan hecht teniet, zodat het proces–verbaal nog slechts als 
inlichting voor de rechter geldt  (Artikelen 154 en 189 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Opzettelijke onrechtmatigheid – Onrechtmatigheid 
begaan door de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van 
misdrijven is belast. 

De omstandigheid dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging 
van misdrijven is belast, bij de bewijsverkrijging opzettelijk een onrechtmatigheid heeft 
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begaan, moet niet noodzakelijk leiden tot bewijsuitsluiting door de rechter. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid. 

Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet niet 
uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6, E.V.R.M. en 14, 
I.V.B.P.R., rekening houdende met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, 
inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de 
onrechtmatigheid werd begaan; hij kan bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van 
volgende omstandigheden in afweging nemen: hetzij dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al dan niet de 
onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de 
begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen 
een materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Afwezigheid van wettelijk voorgeschreven bijzonder bewijsmiddel. 

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft beoordeelt de rechter in 
strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens 
waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; hij mag hierbij rekening houden 
met alle vermoedens van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van de schuld 
van de beklaagde geven  
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Nut of noodzaak – Verzoek om een bijkomend getuigenverhoor – Beoordeling door de 
rechter. 

De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de 
gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Marginale toetsing – Beoordeling door de rechter – 
Recht op een eerlijk proces. 

De rechter oordeelt onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik van 
onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel onverenigbaar is met het recht op een 
eerlijk proces, voor zover de omstandigheden waarop hij dit oordeel grondt, zijn 
beslissing kunnen rechtvaardigen  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 
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Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting. 

Het gebruik van bewijs dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de 
vervolging van misdrijven is belast, of een aangever met het oog op het leveren van dat 
bewijs hebben verkregen ingevolge een misdrijf, een miskenning van een regel van 
strafprocesrecht, ingevolge een schending van het recht op privacy, met miskenning van 
het recht van verdediging of met miskenning van het recht op menselijke waardigheid, is 
in principe niet geoorloofd; de rechter mag evenwel alleen dan geen rekening houden met 
een onrechtmatig verkregen bewijs hetzij wanneer de naleving van bepaalde 
vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid, hetzij wanneer de 
begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, hetzij 
wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid. 

Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen 
in het licht van artikel 6 E.V.R.M., rekening houdende met de elementen van de zaak in 
haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de 
omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan; bij dit oordeel kan de rechter, 
onder meer, een of het geheel van volgende omstandigheden in aanmerking nemen: hetzij 
dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is 
belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de ernst van het 
misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij dat het onrechtmatig 
verkregen bewijs alleen het materieel element van het bestaan van het misdrijf betreft  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Onrechtmatig verkregen bewijs – Schending van een door het E.V.R.M. of de grondwet 
gewaarborgd grondrecht. 

Noch uit artikel 6 E.V.R.M. dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M. 
dat het recht op eerbiediging van het privé–, het gezinsleven, de woning en de 
briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat 
bewijs met miskenning van een door dit verdrag of door de Grondwet gewaarborgd 
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Onwettigheid van een bewijs. 

Het staat aan de rechter die de onwettigheid van een bewijs vaststelt, in feite en bijgevolg 
op onaantastbare wijze te beslissen of en in welke mate dit onwettig bewijs al dan niet aan 
de basis ligt van de andere onderzoekshandelingen, zodat het recht op een eerlijk proces 
onherroepelijk is aangetast; de rechter kan oordelen dat dit recht niet in het gedrang komt 
wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het door nietigheid aangetaste 
bewijsmateriaal en de door het onderzoek aan het licht gebrachte bezwaren  
22 november 2006 P.2006.1155.F nr. 590 

Witwassen van vermogensvoordelen – Gevolg – Illegale of delictuele herkomst – Kennis 
van deze herkomst – Vereiste – Heling. 

Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de 
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de 
in geding zijnde zaken en van de kennis daarvan bij de dader: aan de bewijslast 
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke 
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten, 
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terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met 
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling 
vergt geen enkel bewijs vanwege de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn 
onschuld  
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Excepties – Draagwijdte – Zuivering van nietigheden – Bewijswaardering – 
Onderzoeksgerechten. 

Uit artikel 235bis, § 5, Sv. volgt dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als 
bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, die door de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, opnieuw door de bodemrechter 
kunnen worden onderzocht wanneer de middelen die worden aangevoerd betrekking 
hebben op de bewijswaardering, doch niet wanneer zij de bewijsverkrijging betreffen  
(Art. 235bis, § 5 Wetboek van Strafvordering.) 
6 december 2006 P.2006.1300.F nr. 626 

Bewijs van het bestaan van een bouwvergunning – Verweer van de beklaagde tegen een 
strafvordering wegens bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning. 

Het beginsel dat de rechter in strafzaken vrij de bewijswaarde beoordeelt van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, geldt eveneens voor het bewijs van het bestaan van een bouwvergunning, die niet 
de inzet vormt van een administratief rechterlijk geschil tussen de overheid en de 
bestuurde, maar die de beklaagde in zijn voordeel inroept als verweer tegen een 
strafvervolging wegens het bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning  
12 december 2006 P.2006.1154.N nr. 640 

De rechter in strafzaken beoordeelt vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig 
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren  
12 december 2006 P.2006.1154.N nr. 640 

Beoordeling door de feitenrechter. 

De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn voor het bewijs 
van de verbintenissen, zijn, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 16 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering, niet van toepassing voor het bewijs van een misdrijf  
12 december 2006 P.2006.1203.N nr. 643 

Oordeel over de schuld – Mogelijkheid om dit oordeel op uitsluitende of beslissende wijze 
te steunen op de anonieme getuigenverklaring – Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 
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Misdrijf – Bedreigingen onder voorwaarden. 

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd misdadig 
opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van de mondeling 
aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, duidelijk blijken uit hetgeen daadwerkelijk is 
gezegd en niet impliciet uit de context ervan  (Art. 330 Strafwetboek.) 
20 december 2006 P.2006.0807.F nr. 666 

Onderzoeksrechter – Redengeving – Afluistermaatregel – Met redenen omklede 
beschikking – Subsidiariteitsbeginsel. 

Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter, op straffe 
van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden waarom de 
gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn  (Art. 90quater, § 1, tweede lid, 
1° en 2° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

Onderzoeksrechter – Afluistermaatregel – Beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. 

Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen omdat de 
onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. (Art. 90quater, § 1, 3° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

TUCHTZAKEN 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Verwerking van persoonsgegevens door de 
tuchtoverheid. 

De bepalingen van art. 5 Wet Verwerking Persoonsgegevens, die de verwerking van 
persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen toelaten, vormen geen uitzondering op de 
algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid ervan vervat in artikel 4 van die wet, 
inzonderheid de eerbiediging van de doeleinden van de verwerking en de proportionaliteit 
in die verwerking; dit geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van tuchtzaken door een tuchtoverheid, zoals de raad van de Orde van architecten. 
(Artikelen 4 en 5 Wet 8 dec. 1992; Artikelen 2, 19, 20 en 23 Wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde der Architecten.) 
8 december 2006 D.2006.0003.N nr. 634 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
Draagwijdte – Schending van de bewijskracht – Correctioneel vonnis – Veroordeling op 
burgerlijk gebied tot een schadevergoeding van één frank ten provisionele  – Miskenning. 

De burgerlijke rechter die het principieel recht van de eiser op schadevergoeding ten laste 
van de verweerder ingevolge een veroordeling daartoe tot één frank ten provisionele titel 
bij een in kracht van gewijsde getreden correctioneel vonnis, uitsluit om reden dat de 
vermelding van "één frank ten provisionele titel" zulks niet toelaat, geeft aldus van 
bedoeld vonnis een uitlegging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. 
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
22 september 2006 C.2005.0307.N nr. 432 

BLOEDPROEF 
Wegverkeer – Adem– of bloedanalyse – Voorwerp van de meting – Materiële vergissing 
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betreffende datum en uur van de meting op het analyseformulier – Verbetering in het 
proces–verbaal van vaststelling – Artikel 34 Wegverkeerswet – Alcoholintoxicatie – 
Toepassing. 

De bij wijze van een adem– of bloedanalyse te verrichten meting betreft de 
alcoholconcentratie, niet het tijdstip waarop deze meting geschiedt; een materiële 
vergissing op het analyseformulier wat de datum en het uur betreft kan met een proces–
verbaal worden verbeterd. (Artikelen 34, §§ 1 en 2, 1° Wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3.6 van 
bijlage 1 K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van 
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.) 
10 oktober 2006 P.2006.0720.N nr. 474 

BORGTOCHT 
Rechtsvordering tegen de schuldenaar – Hoofdelijke borg – Borg die betaald heeft. 

De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook van toepassing op de 
hoofdelijke borg  (Artikelen 2028 en 2029 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

BRANDSTICHTING 
Bestanddelen – Artikel 518, Sw. – Moreel bestanddeel. 

De essentiële voorwaarde voor de toepassing van de straffen die bij artikel 518, Sw. zijn 
gesteld, is dat de brandstichter op de hoogte was van de aanwezigheid van personen in de 
in brand gestoken plaatsen, wat het moreel bestanddeel ervan uitmaakt. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

Vragen aan de jury – Verzwarende omstandigheid – Verklaring van de jury – Artikel 518, 
Sw. – Moreel bestanddeel – Hof van assisen. 

De hoofdvraag die de jury wordt voorgelegd en die betrekking heeft op de schuld van 
eiser aan het feit van opzettelijke brandstichting in een woning terwijl hij kon verwachten 
dat zich aldaar op het ogenblik van de brand één of meer personen bevonden, neemt in de 
bewoordingen van de wet het moreel bestanddeel van de misdaad over en van de 
verzwarende omstandigheid ervan, zodat de juryleden van het hof van assisen in de 
mogelijkheid werden gesteld om daarover te beslissen. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

BURGERLIJKE PARTIJ 
Verschillen – Andere partijen. 

Er bestaan fundamentele verschillen tussen de burgerlijke partij en het openbaar 
ministerie, enerzijds, en tussen de burgerlijke partij en de vervolgde persoon, anderzijds, 
aangezien de burgerlijke partij de strafvordering niet uitoefent en zich daartegen niet 
verweert. 
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN 
Subjectief recht – Gebonden bevoegdheid – Uitvoerende macht. 

Opdat een partij zich t.a.v. de administratieve overheid kan beroepen op een subjectief 
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recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden zijn  (Artikelen 144 en 
145 Grondwet 1994.) 
16 januari 2006 C.2005.0057.F nr. 37 

Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de hoven 
en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke rechten 
onder de bescherming van de rechterlijke macht  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
Aard – Vordering tot betaling van de kosten tot het verplaatsen van elektriciteitsleidingen 
– Begrip. 

De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de 
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën 
of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot 
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de 
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde 
burgerlijke rechtsvordering  (Art. 13, derde lid Wet 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling. 

De burgerlijke partijstelling bij de bevoegde onderzoeksrechter door een persoon die 
beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts de 
strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de betrokkene benadeeld 
kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor een feit 
waardoor hij niet kan benadeeld zijn  (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling. 

De burgerlijke partijstelling bij de bevoegde onderzoeksrechter door een persoon die 
beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts de 
strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de betrokkene benadeeld 
kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor een feit 
waardoor hij niet kan benadeeld zijn  (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling. 

De burgerlijke partijstelling bij de bevoegde onderzoeksrechter door een persoon die 
beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts de 
strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de betrokkene benadeeld 
kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor een feit 
waardoor hij niet kan benadeeld zijn  (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 



– 73 – 

Schade – Ontvankelijkheid – Administratie van de directe belastingen – Belgische Staat – 
Burgerlijke partijstelling. 

Wanneer de administratie van de directe belastingen van de Staat wegens de noodzaak om 
het belastingmisdrijf bij de procureur des Konings aan te geven om het bewijs ervan te 
verkrijgen, toegang te krijgen tot het strafdossier, het verloop van het onderzoek te volgen 
en te wachten tot dat het onderzoek de gegevens oplevert aan de hand waarvan de 
belastingplichtige kan worden geïdentificeerd en de grondslag van de belasting kan 
worden bepaald, schade lijdt, dan volgt die schade in dergelijk geval uit het feit dat de 
administratie voor het opmaken van de vermogenstoestand van de belastingschuldige, 
wanneer die zich met misdaden of wanbedrijven aan de belasting onttrekt, verplicht is om 
ambtenaren die met de inning zijn belast, de analyse te doen uitvoeren van akten, stukken, 
registers, documenten of inlichtingen, die tegen die belastingplichtige zijn vergaard 
tijdens het strafonderzoek, dat de ontoereikende onderzoeksbevoegdheid van de 
voormelde administratie aanvult  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Burgerlijke partijstelling tegen de personen die 
geen voorrecht van rechtsmacht genieten – Voorrecht van rechtsmacht – Onderzoek in 
strafzaken. 

De partij die beweert te zijn benadeeld behoudt het recht om, na bekendmaking in handen 
van de procureur–generaal van haar grieven tegen de persoon die voorrecht van 
rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij een onderzoeksrechter uitsluitend 
tegen de andere betrokken personen, die van geen voorrecht van rechtsmacht genieten. 
(Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Vooronderzoek en onderzoek in strafzaken – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van rechtsmacht. 

De toepassing van de bijzondere bevoegdheids– en procedureregels die bij de artikelen 
479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en 
gewetensvol te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechter te vervolgen, noch het recht om de hoedanigheid van benadeelde persoon 
te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage van het 
dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat te verzoeken een bijkomende 
onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem burgerlijke 
partij te stellen. (Artikelen 3bis en 5bis Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; Artikelen 61ter, 61quinquies, en 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Hoedanigheid – Schade toegebracht aan het gemeenschappelijk vermogen – Echtgenoot 
die vordert in naam van het gemeenschappelijk vermogen. 

De echtgenoot die vergoeding vordert voor schade die het gemeenschappelijk vermogen 
heeft geleden, treedt op in eigen naam  (Artikelen 1382, 1383 en 1416 Burgerlijk 
Wetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0816.N nr. 390 

Schade toegebracht aan het gemeenschappelijk vermogen – Echtgenoot die in naam van 
het gemeenschappelijk vermogen gevorderd heeft – Verder afhandeling van de burgerlijke 
rechtsvordering na uitspraak over de strafvordering – Uitbreiding van zijn vordering tot 
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vergoeding van zijn eigen vermogen. 

De echtgenoot die voor de uitspraak over de strafvordering enkel schadevergoeding voor 
het gemeenschappelijk vermogen heeft gevorderd kan, bij de verder afhandeling van de 
burgerlijke rechtsvordering na uitspraak over de strafvordering onder de voorwaarden van 
artikel 807, Gerechtelijk Wetboek dat ook in strafzaken van toepassing is, zijn 
schadevergoeding uitbreiden tot vergoeding van schade van zijn eigen vermogen  
(Artikelen 1382, 1383 en 1416 Burgerlijk Wetboek; Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0816.N nr. 390 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Duur – Arbeid – Vordering in 
rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Kamer van inbeschuldigingstelling 
– Onderzoek van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling – Burgerlijke 
partijstelling. 

Overeenkomstig artikel 235bis, § 1 en 2, Wetboek van Strafvordering kan de kamer van 
inbeschuldigingstelling telkens zij kennis neemt van de zaak, op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, en zelfs ambtshalve, de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging onderzoeken: dit onderzoek betreft 
onder meer de instelling van het gerechtelijk onderzoek ten gevolge van een burgerlijke 
partijstelling. 
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling voor de 
onderzoeksrechter – Aannemelijkheid – Schade. 

Nu de instelling van de strafvordering in de regel het openbaar ministerie toekomt en een 
particulier enkel uitzonderlijk de strafvordering op gang kan brengen door burgerlijke 
partijstelling voor de onderzoeksrechter, vereist artikel 63 Wetboek van Strafvordering, 
wil die burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, dat de benadeelde zijn bewering 
omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk maakt; de 
regeling van artikel 63 Wetboek van Strafvordering is in zoverre niet verenigbaar met 
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat dus in dergelijk geval niet van toepassing is in 
strafzaken  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Aannemelijke schade – Burgerlijke partijstelling – 
Voorwaarde. 

Een burgerlijke partijstelling is slechts ontvankelijk wanneer het aanvaardbaar is dat de 
feiten waarvoor betrokkene klacht neerlegt, ook al zijn zij nog niet voldoende bepaald, 
hem schade hebben veroorzaakt; de rechter oordeelt daarover onaantastbaar, voor zover 
hij uit de feitelijke gegevens die hij vaststelt, geen gevolg afleidt dat daardoor niet kan 
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worden verantwoord  
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Verenigbaarheid – Burgerlijke partijstelling voor 
de onderzoeksrechter – Aannemelijke schade – Artikel 63, Sv. – Artikel 17, Ger.W.. 

Nu de instelling van de strafvordering in de regel het openbaar ministerie toekomt en een 
particulier enkel uitzonderlijk de strafvordering op gang kan brengen door burgerlijke 
partijstelling voor de onderzoeksrechter, vereist artikel 63 Wetboek van Strafvordering, 
wil die burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, dat de benadeelde zijn bewering 
omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk maakt; de 
regeling van artikel 63 Wetboek van Strafvordering is in zoverre niet verenigbaar met 
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek, dat dus in dergelijk geval niet van toepassing is in 
strafzaken  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

CASSATIE 

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD 
VAN HET CASSATIEGEDING 

Allerlei – Vordering virtueel begrepen in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde 
vordering – Beoordeling door de feitenrechter – Bevoegdheid van het Hof – Nieuwe 
vordering. 

Het Hof vermag na te gaan of de appelrechters, op grond van de feitelijke elementen die 
zij aangeven, wettig hebben kunnen afleiden dat een vordering in conclusie geformuleerd 
"virtueel" niet begrepen is in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering. 
(Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Morele schade – Wettigheid – Onaantastbare beoordeling door de rechter – Toetsing van 
het Hof – Genegenheidsschade – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Schade. 

De rechter oordeelt weliswaar binnen de grenzen van de vordering, op onaantastbare 
wijze in feite, over het bestaan en de omvang van de door een onrechtmatige daad 
veroorzaakte morele schade en over het herstel ervan; het Hof dient niettemin te toetsen of 
de rechter het begrip "schade" niet heeft miskend  
20 februari 2006 C.2004.0366.N nr. 100 

Verschrijving in de bestreden beslissing – Verbetering door het Hof – Strafzaken. 

Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd tot het verbeteren van een 
in de bestreden beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit de tekst zelf van de 
beslissing blijkt (impliciete oplossing)  
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Toetsing door het Hof – Onderzoeksgerecht – Vaststelling van het bestaan van voldoende 
bezwaren – Regeling van de rechtspleging. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging vrij of er tegen de 
inverdenkinggestelde al dan niet voldoende bezwaren bestaan; het Hof van Cassatie kan 
op dit oordeel van het onderzoeksgerecht geen marginale toetsing uitoefenen  
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4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Gezagsverhouding – Toetsing van het Hof – Burgerlijke zaken – Arbeidsovereenkomst. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door hem 
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat er tussen de contracterende partijen 
een gezagsverhouding bestaat en dat deze derhalve door een arbeidsovereenkomst 
verbonden zijn  
22 mei 2006 S.2005.0014.F nr. 284 

Europees aanhoudingsbevel – Betwisting over de identiteit van eiser in cassatie – 
Strafzaken. 

Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer die een Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, 
en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is het Hof niet bevoegd 
om zich over deze betwisting uit te spreken. 
23 mei 2006 P.2006.0707.N nr. 287 

Marginale toetsing – Beoordeling – Redelijke termijn – Strafvordering – Strafzaken – 
Verdrag Rechten van de Mens – Vonnisgerecht. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming 
van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke 
overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het 
vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de vaststellingen die hij 
verricht geen gevolgtrekking afleidt die deze niet kunnen verantwoorden  
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming – Strafzaken. 

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het 
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn onaantastbare beoordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend  
(Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 

Cassatieberoep – Verwijzing naar het hof van assisen – Vordering tot nietigverklaring 
van het verwijzingsarrest – Feit dat door de wet niet als misdaad is omschreven – 
Bevoegdheid – Hof van Cassatie – Hof van assisen. 

Om uitspraak te doen over een cassatieberoep dat overeenkomstig art. 292 Sv., op grond 
van art. 292bis, tweede lid, 1°, van datzelfde wetboek is ingesteld tegen een arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen, onderzoekt het Hof van Cassatie alleen of het feit, 
zoals het in het arrest van verwijzing is omschreven, volgens de wet een misdaad 
oplevert; het kan niet onderzoeken of die omschrijving t.a.v. de feitelijke gegevens van 
het voorbereidend onderzoek pertinent is  (Art. 292bis, 1° Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Cassatie – Beslissing onverenigbaar met het cassatiearrest – Middel met dezelfde 
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strekking als het door het cassatiearrest gegrond bevonden middel – Verwijzing – 
Verenigde kamers – Cassatieberoep. 

Het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen een beslissing 
op verwijzing na cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer 
die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking 
heeft als het door dat arrest gegrond bevonden middel  (Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Orde van architecten – Tuchtstraf – Toetsing door het Hof – Raad van beroep – 
Beoordelingsbevoegdheid – Beroepstucht – Evenredigheid – Artikel 3 E.V.R.M. – 
Tuchtzaken. 

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en 
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de 
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen een kennelijk 
onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3, E.V.R.M. heeft geschonden  
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Cassatieberoep na eindbeslissing tegen beschikking van verwijzing door de raadkamer – 
Toezicht van het Hof – Strafvordering – Strafzaken. 

Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep instelt 
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht verwijst, zijn het 
toezicht van het Hof en de middelen die het ambtshalve kan voordragen, beperkt tot de 
regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht  
7 november 2006 P.2006.1003.N nr. 542 

Rechtspleging – Incidenteel in een zaak die voor het Hof aanhangig is – Strafzaken – 
Aangifte van misdaden. 

De kamer die van een zaak die bij het Hof van Cassatie aanhangig is, kennis heeft, 
oordeelt in raadkamer over de aangifte die incidenteel gedaan wordt in die zaak  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET 
BELANG VAN DE WET 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep in het belang van de wet. 

Cassatie in het belang van de wet op vordering van de procureur–generaal is ontvankelijk 
zo geen enkele partij binnen de wettelijke termijn een ontvankelijk en gegrond 
cassatieberoep heeft ingesteld of wanneer tegen de in laatste aanleg genomen beslissing 
geen ontvankelijk cassatieberoep openstaat  (Art. 442 Wetboek van Strafvordering.) 
27 juni 2006 P.2005.1491.N nr. 359 

VERNIETIGING. OMVANG 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke vernietiging, de zaak binnen bepaalde 
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde dictum 
van de bestreden beslissing, dat zelfs t.a.v. de omvang van de cassatie onderscheiden is en 
waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, voor de rechter op 
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verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld  (Art. 1110 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
13 februari 2006 C.2004.0454.F nr. 92 

Verband tussen twee beslissingen – Vernietiging van een beslissing. 

Vernietiging van de beslissing die de rechtsvordering van eiseres niet–ontvankelijk 
verklaart, strekt zich uit tot de beslissing waarbij het arrest die rechtsvordering roekeloos 
en tergend verklaart wegens het verband dat de feitenrechter tussen die twee beslissingen 
legt  
13 maart 2006 C.2005.0268.F nr. 146 

Vernietiging – Beslissing dat de vordering tot schadevergoeding een vordering is inzake 
pacht of recht van voorkoop – Beslissing dat de vordering tot schadevergoeding 
ontoelaatbaar is – Omvang. 

De vernietiging van het bestreden vonnis dat de vordering tot schadevergoeding een 
vordering is inzake pacht of recht van voorkoop brengt de vernietiging mee van het 
bestreden vonnis dat de vordering tot schadevergoeding ontoelaatbaar is, dat ermee 
verbonden is  
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Veroordeling tot één straf – Verschillende misdrijven – Onwettigheid van de 
schuldigverklaring wegens een telastlegging. 

Wanneer het Hof vaststelt dat de bestreden beslissing de schuldigverklaring aan één van 
de telastleggingen, noch bijgevolg, de straf vor het geheel van de telasteleggingen, naar 
recht verantwoordt, vernietigt het de bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde 
schuldig verklaart aan deze telastlegging en in zoverre zij uitspraak doet over de gehele 
straf. 
3 mei 2006 P.2005.1508.F nr. 253 

Gevolg – Verband tussen die en een andere beslissing aangetoond – Vernietiging van een 
beslissing. 

Vernietiging van de beslissing die eisers hoger beroep niet–ontvankelijk verklaart, strekt 
zich uit tot de beslissing waarbij diens vordering tot gedwongen tussenkomst niet–
ontvankelijk wordt verklaard wegens het verband dat het bestreden arrest tussen die 
beslissingen legt  
12 oktober 2006 C.2006.0063.F nr. 485 

ALLERLEI 
Toepasselijkheid – Gewettigde verdenking – Verwijzing van een rechtbank naar een 
andere. 

De rechtspleging tot verwijzing wegens gewettigde verdenking is niet van toepassing op 
het Hof van Cassatie  (Art. 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Ontvankelijkheid – Arrest dat een cassatieberoep verwerpt – Verzet – Strafzaken. 

De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet voor verzet 
vatbaar. 
20 december 2006 P.2006.1579.F nr. 667 
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CASSATIEBEROEP 

ALGEMEEN  – CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET – 
Tergend en roekeloos cassatieberoep – Tegenvordering. 

Een cassatieberoep kan niet als tergend en roekeloos beschouwd worden wanneer over de 
door dit cassatieberoep gestelde rechtsvragen redelijke betwisting kan rijzen. (Art. 563, 
derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Memorie van antwoord – Vorm. 

De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie van antwoord alle opmerkingen 
naar voren brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te 
zetten  
2 maart 2006 C.2005.0059.N nr. 119 

Middel van niet ontvankelijkheid van het cassatieberoep door het openbaar ministerie 
opgeworpen doch niet gehandhaafd. 

Het door het openbaar ministerie opgeworpen doch niet gehandhaafd middel van niet–
ontvankelijkheid van het cassatieberoep moet niet worden beantwoord. 
6 maart 2006 S.2004.0125.N nr. 126 

Verlenen van voorbehoud tot het instellen van een rechtsvordering. 

Het enkel verlenen van voorbehoud tot het instellen van een rechtsvordering is geen 
beslissing die door een cassatieberoep kan worden bestreden. 
30 maart 2006 C.2003.0193.N nr. 181 

Verstekbeslissing – Ontvankelijkheid – Cassatieberoep van de niet–verschenen partij. 

Het cassatieberoep van een niet–verschenen partij tegen de verstekbeslissing is niet 
ontvankelijk, wanneer tegen de beslissing nog verzet kan worden gedaan. (Art. 1097 
Gerechtelijk Wetboek.) 
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

Eiser veroordeeld in de kosten. 

De eiser die bij het bestreden vonnis in de kosten is veroordeeld, is partij in de beslissing 
geworden  
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

Memorie van antwoord. 

De verweerder moet tegelijkertijd in een enkele memorie alle opmerkingen naar voren 
brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 
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STRAFZAKEN 
Cassatieberoep tegen beslissing Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij – 
Ontvankelijkheid – Geïnterneerde. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld door de geïnterneerde zelf tegen een 
beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij die de afwijzing 
van het verzoek tot invrijheidstelling bevestigt, nu alleen een advocaat cassatieberoep kan 
instellen. (Art. 19ter Wet Bescherming Maatschappij.) 
3 januari 2006 P.2005.1546.N nr. 4 

Verzoek tot opheffing – Hoger beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter – 
Gevolg – Ontvankelijkheid – Onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – 
Beslissing. 

Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zich enkel uitspreekt over 
het verzoek tot opheffing van een handeling van het onderzoek met betrekking tot 
goederen van de verzoeker, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open, ook al zou dit 
arrest het verzoek ten onrechte niet ontvankelijk hebben verklaard  (Artikelen 61quater en 
416 Wetboek van Strafvordering.) 
10 januari 2006 P.2005.1337.N nr. 26 

Regelmatigheid van het beslag – Hoger beroep tegen de beslissing van de 
onderzoeksrechter – Ontvankelijkheid – Onderzoek of de in beslag genomen goederen in 
aanmerking komen voor verbeurdverklaring – Verzoek tot opheffing van een 
onderzoekshandeling. 

Er staat geen onmiddellijk cassatieberoep open tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat oordeelt over de vraag of in beslag genomen goederen al dan 
niet in aanmerking komen voor een verbeurdverklaring op grond van artikel 42 
Strafwetboek, en aldus geen uitspraak doet over de regelmatigheid van de 
onderzoeksmaatregel maar enkel over de gegrondheid ervan. (Art. 42 Strafwetboek; 
Artikelen 61quater, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
10 januari 2006 P.2005.1372.N nr. 27 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest 
dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde – Gemis aan belang – Beschikking tot verwijzing – Belang – 
Raadkamer. 

In zoverre het gericht is tegen de beslissing die met toepassing van art. 135, § 2, Sv., het 
hoger beroep van eiser ontvankelijk verklaart, is het cassatieberoep van de 
inverdenkinggestelde tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling niet 
ontvankelijk bij gebrek aan belang  (Artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1471.F nr. 54 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Nietigverklaring van de beschikking tot 
verwijzing wegens twijfel over de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter – Aanstelling 
van een andere onderzoeksrechter die verslag moet uitbrengen voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling – Beschikking tot verwijzing – Raadkamer. 

Wanneer, op hoger beroep van de inverdenkinggestelde, het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling de beschikking tot verwijzing nietig verklaart in zoverre ze 



– 81 – 

uitspraak doet over het bestaan van voldoende bezwaren tegen de voormelde 
inverdenkinggestelde, op grond dat de omstandigheden waarin de onderzoeksmagistraat 
voor de Parlementaire commissie van de Senaat heeft getuigd bij de inverdenkinggestelde 
twijfel heeft kunnen doen rijzen over de onpartijdigheid van die rechter, en het met 
toepassing van art. 235 Sv. de deken van de onderzoeksrechters met de aanstelling van 
een andere onderzoeksrechter belast met de opdracht een verslag op te maken voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, is die laatste beslissing niet voor onmiddellijk 
cassatieberoep vatbaar. (Artikelen 235 en 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1471.F nr. 54 

Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Hof van beroep – Beklaagde die wordt 
vervolgd voor verschillende correctionele rechtbanken binnen eenzelfde rechtsgebied van 
het hof van beroep – Verzoek tot regeling van rechtsgebied van de beklaagde – Geen 
bevoegdheidsgeschil – Verwerping van het verzoek. 

Is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv. en houdt geen verband met de 
gevallen die in het tweede lid van dat artikel worden bedoeld, de beslissing waarbij het 
hof van beroep, correctionele kamer, bij de uitspraak over een verzoek tot regeling van 
rechtsgebied van de beklaagde met toepassing van art. 540 Sv., vaststelt dat de toestand 
die door de verzoeker wordt uiteengezet geen bevoegdheidsconflict doet ontstaan dat van 
aard is om de rechtsgang te belemmeren en zijn verzoekschrift verwerpt  (Artikelen 416 
en 540 Wetboek van Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1655.F nr. 55 

Belang en hoedanigheid – Eiser. 

Rechtsgeldig cassatieberoep kan niet worden aangetekend indien de eiser geen 
hoedanigheid en geen belang heeft om dit rechtsmiddel in te stellen  (Artikelen 17 en 18 
Gerechtelijk Wetboek.) 
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Ontvankelijkheid – Tweede cassatieberoep. 

Behoudens uitzonderingen door de wet bepaald, is krachtens artikel 438 Wetboek van 
Strafvordering, een tweede cassatieberoep van dezelfde partij tegen dezelfde beslissing 
onontvankelijk; het volstaat daartoe dat het cassatieberoep, dat tegen dezelfde beslissing is 
gericht, uitgaat van dezelfde eiser, in dezelfde hoedanigheid en met hetzelfde belang  
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Voorlopige hechtenis – Ontvankelijkheid – Handhaving van de hechtenis – Verwijzing 
naar de correctionele rechtbank – Afzonderlijke beschikking – Regeling van de 
rechtspleging – Cassatieberoep – Raadkamer. 

De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen kan geen 
cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die beslist 
dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 26, § 3, en 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
22 februari 2006 P.2006.0270.F nr. 105 

Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Cassatieberoep 
vóór de eindbeslissing – Jeugdbescherming – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., en houden geen 
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verband met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald, de beslissingen 
waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep, die uitspraak moet doen op grond van art. 
38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, alvorens recht te doen 
een deskundigenonderzoek en de heropening van het debat beveelt; het onmiddellijk 
cassatieberoep dat tegen die beslissingen wordt ingesteld is bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Artikelen 62 en 63bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Artikelen 
10, § 1, en 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Ontvankelijkheid – Gebrek aan betekening – Bij verstek gewezen arrest – Gevolgen – 
Openbaar ministerie. 

Het openbaar ministerie dat het bij verstek gewezen arrest niet heeft betekend kan geen 
cassatieberoep instellen zolang de versteklatende beklaagde nog over de termijn beschikt 
om in verzet te komen. (Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2006.0077.F nr. 136 

Voorwaardelijke invrijheidstelling – Cassatieberoep van de veroordeelde – Herroeping. 

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld na de 
dag waarop hem de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter kennis is gebracht, hetzij bij aangetekende brief, hetzij, indien de 
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing 
door de directeur van de strafinrichting  (Art. 373 Wetboek van Strafvordering; Art. 10, § 
5, eerste lid Wet 5 maart 1998.) 
14 maart 2006 P.2005.1671.N nr. 149 

Cassatieberoep bij brief ingesteld. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld per brief vanuit de gevangenis en gericht 
aan de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen en waaromtrent 
door de griffier van dat gerecht een akte is opgesteld die alleen door hem werd 
ondertekend  (Art. 417 Wetboek van Strafvordering.) 
14 maart 2006 P.2005.1672.N nr. 150 

Termijn voor memorie. 

Niet ontvankelijk is de memorie die werd ingediend zowel minder dan acht dagen voor de 
terechtzitting als meer dan twee maanden sedert de inschrijving van de zaak op de 
algemene rol  (Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
14 maart 2006 P.2005.1672.N nr. 150 

Ontvankelijkheid – Toezending van de stukken aan de procureur–generaal en beschikking 
tot gevangenneming – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

De beschikking van de raadkamer, waarbij de overdracht van de stukken naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling en de gevangenneming worden bevolen is niet in laatste 
aanleg gewezen en niet vatbaar voor cassatieberoep; de kamer van inbeschuldigingstelling 
moet immers zelf onderzoeken of er grond is de beschuldigde naar het hof van assisen te 
verwijzen en de gevangenneming van betrokkene te bevestigen  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Verwijzing naar het hof van assisen – Ontvankelijkheid – Cassatieberoep na het 
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eindarrest – Cassatieberoep tegen de beslissing tot gevangenneming. 

Na het eindarrest van het hof van assisen staat geen cassatieberoep open tegen de 
beslissing van het arrest van verwijzing dat betrekking heeft op de gevangenneming  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Verzoek tot 
opheffing van een opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur 
des Konings – Voorziening. 

De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4, 
Wetboek van Strafvordering, oordeelt over het hoger beroep tegen de beslissing van de 
procureur des Konings over het verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling met 
betrekking tot goederen, doet geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 
235bis, Wetboek van Strafvordering en dergelijke beslissing is evenmin een 
eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van hetzelfde wetboek, zodat het 
cassatieberoep niet ontvankelijk is  
21 maart 2006 P.2005.1701.N nr. 164 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Geen 
onmiddellijk cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de 
beslissingen in toepassing van artikelen 135 en 253bis, Sv. aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, kunnen de beslissingen van het verwijzingsarrest, genomen met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering, niet meer 
aangevochten worden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Draagwijdte 
van het cassatieberoep. 

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen, ingesteld gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling 
binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan het Hof noch de schending 
van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en 
van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artikelen 292bis en 416, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden voor  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Geen 
onmiddellijk cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de 
bevoegdheid van het hof van assisen aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, staat de bevoegdheid van het hof van assisen definitief vast en kan zij niet 
meer worden aangevochten door een cassatieberoep ingesteld samen met het arrest van 
veroordeling  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 



– 84 – 

Gevolg – Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur – Eiser in herstel – Afwezigheid van 
betekening – Stedenbouw – Voorziening. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet regelmatig 
betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het is gericht. 
(Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 maart 2006 P.2005.1563.N nr. 176 

Gevolg – Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur – Eiser in herstel – Afwezigheid van 
betekening – Stedenbouw – Voorziening. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet regelmatig 
betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het is gericht. 
(Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 maart 2006 P.2005.1563.N nr. 176 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking van verwijzing – Onderzoeksgerechten. 

Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat 
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling die in hoger beroep oordeelt over de regeling van de 
rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep 
mogelijk is tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, zoals bepaald in de 
artikelen 135, § 2 en 539 Wetboek van Strafvordering  
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Cassatieberoep tegen een beslissing in laatste aanleg waarbij een verzet niet ontvankelijk 
wordt verklaard – Draagwijdte van het cassatieberoep. 

Het cassatieberoep tegen een beslissing in laatste aanleg waarbij een verzet niet 
ontvankelijk wordt verklaard legt het Hof alleen de vraag van de wettigheid van die 
beslissing voor  
5 april 2006 P.2006.0059.F nr. 202 

Schriftelijk antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie. 

Het Hof slaat geen acht op de "vervroegde pleitnota" die door een eiser is neergelegd 
buiten de termijn die bij art. 1107, tweede lid, Ger.W. is bepaald. 
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

Veiligheid bij voetbalwedstrijden – Vonnis in hoger beroep – Cassatieberoep – 
Administratieve beslissing – Toepassing – Gerechtelijk Wetboek. 

Overeenkomstig art. 31, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zijn de bepalingen van het Ger.W. van toepassing op de 
buitengewone rechtsmiddelen tegen een vonnis van de politierechtbank of, indien 
betrokkene minderjarig is, van de jeugdrechtbank, dat in hoger beroep uitspraak doet over 
de administratieve beslissing die in zake van de overtreder is genomen; hieruit volgt dat 
het verzoekschrift tot cassatie tegen een dergelijke beslissing door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie moet ondertekend zijn. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
19 april 2006 P.2006.0027.F nr. 222 

Verzoekschrift – Termijn van neerlegging – Inschrijving van de zaak op de algemene rol – 
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Memorie. 

Niets verhindert de eiser in cassatie zijn cassatiemiddelen in de vormen en termijnen door 
de wet voorgeschreven kenbaar te maken, zelfs indien hij niet op de hoogte wordt gesteld 
van de inschrijving van de zaak op de algemene rol van het Hof  (Artikelen 420bis en 422 
Wetboek van Strafvordering.) 
25 april 2006 P.2006.0129.N nr. 238 

Beslissing die de verjaring van de strafvordering vaststelt – Gemis aan belang. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van de beklaagde tegen een 
beslissing die de strafvordering vervallen verklaart door verjaring  
26 april 2006 P.2006.0214.F nr. 241 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het verloop van het onderzoek – 
Verzoekschrift – Niet–ontvankelijkheid. 

Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek of over de 
ontvankelijkheid van de daarmee verbonden strafvordering en is mitsdien niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek tot toezicht op het onderzoek 
niet ontvankelijk verklaart omdat het niet werd ingediend volgens de bepalingen van art. 
136 Sv, en dat de verplichting voor de kamer van inbeschuldigingstelling om dit toezicht 
uit te oefenen ervan uitgaat dat de zaak regelmatig bij haar werd aanhangig gemaakt  
(Artikelen 136, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van 
vrijheidsberoving. 

Alleen de vreemdeling jegens wie één van de in art. 71, Vreemdelingenwet, bedoelde 
vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het in dat art. 
bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt in naam van de minderjarige, 
die om humanitaire redenen bij haar moeder mag verblijven die in uitvoering van de 
voormelde wet van haar vrijheid is beroofd, is zonder voorwerp en bijgevolg niet 
ontvankelijk, aangezien die minderjarige niet zelf het voorwerp van de vrijheidsberovende 
maatregel is  (Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Ondervraging van de beschuldigde voor de opening van de zitting – Verzoek om 
taalwijziging – Hof van assisen – Beschikking van de voorzitter. 

Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van het hof van 
assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van diens 
ondervraging voor de opening van de zitting, beslist om aan het verzoek tot taalwijziging 
geen gevolg te geven  (Artikelen 293, derde lid, en 416 Wetboek van Strafvordering; Art. 
19, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 

Beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt aangegeven – Hof van assisen. 

De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de 
rechtspleging wordt aangegeven, is geen beslissing over de bevoegdheid van het 
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., 



– 86 – 

en valt niet onder de in het tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen; het onmiddellijk 
cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
31 mei 2006 P.2006.0743.F nr. 301 

Ontvankelijkheid – Stuk neergelegd ter zitting. 

Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering kan de eiser ter zitting geen stukken 
meer neerleggen. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

WAM–verzekeraar – Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – Aard van de 
beslissing. 

De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar tot dekking is gehouden 
is geen eindbeslissing zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
en valt niet onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het tweede lid van dat artikel 
zodat het onmiddellijk cassatieberoep tegen zulke beslissing niet ontvankelijk is  
20 juni 2006 P.2005.1442.N nr. 338 

Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Onderzoeksgerechten. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of weigert zodat 
hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat  
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Ontvankelijkheid – Beslissing van verwijzing van de inverdenkinggestelde – 
Rechtsmiddelen van de civielrechtelijk aansprakelijke partij – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen de 
beschikking van verwijzing van de inverdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk 
aansprakelijk is, niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 135 en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Ontvankelijkheid – Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren – Onderzoeksgerechten – Rechtsmiddelen – Inverdenkinggestelde. 

Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren kan door de inverdenkinggestelde geen hoger beroep en geen 
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld  (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Bevoegdheid – Vertegenwoordiging. 

Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd 
is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde of 
samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd om 
namens deze rechtspersoon, in diens hoedanigheid van beklaagde, rechtsmiddelen, met 
inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze 
rechtspersoon ingestelde strafvordering  (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek 



– 87 – 

van Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2005.1663.N nr. 435 

Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een 
strafrechter. 

Gelet op het autonoom karakter van de wrakingsprocedure is een beslissing inzake 
wraking van een rechter in een strafzaak geen voorbereidende beslissing of een beslissing 
van onderzoek in de zin van artikel 416, Sv.; het cassatieberoep tegen zulke beslissing kan 
vóór de eindbeslissing over de strafvordering worden ingesteld  (Art. 416, eerste lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Artikel 416, Sv. is van toepassing op alle beslissingen die de rechtsmacht van de 
strafrechter hetzij over de strafvordering, hetzij over de burgerlijke vordering niet 
uitputten  
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – 
Ontvankelijkheid – Voorziening van de inverdenkinggestelde – Beslissingen al dan niet 
vatbaar voor cassatieberoep – Verwijzing – Beschikking van buitenvervolgingstelling – 
Raadkamer. 

Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen waarin hij hoger 
beroep kan instellen tegen beschikkingen van de raadkamer die hem naar de correctionele 
rechtbank verwijzen, onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat hem op hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen zijn buitenvervolgingstelling door de raadkamer, naar de correctionele rechtbank 
verwijst  (Artikelen 128, 131, § 1, 135, §§ 1 en 2, en 416, tweede lid Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – 
Ontvankelijkheid – Voorziening van de inverdenkinggestelde – Verwijzing – Beschikking 
van buitenvervolgingstelling – Raadkamer. 

Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, 
volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen waarin hij hoger 
beroep kan instellen tegen beschikkingen van de raadkamer die hem naar de correctionele 
rechtbank verwijzen, onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat hem op hoger beroep van het openbaar ministerie 
tegen zijn buitenvervolgingstelling door de raadkamer, naar de correctionele rechtbank 
verwijst  (Artikelen 128, 131, § 1, 135, §§ 1 en 2, en 416, tweede lid Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Ontvankelijkheid. 

De burgerlijke partij kan alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen 
betreffende haar burgerlijke belangen; wanneer zij niet werd veroordeeld in de kosten van 
de strafvordering, heeft zij geen belang om cassatieberoep in te stellen tegen de 
strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde of de beschuldigde  (Art. 373, derde lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
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25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met toepassing van de 
artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest behept met een 
onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden ingesteld – 
Inverdenkinggestelde. 

Het cassatieberoep dat openstaat tegen de arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling wanneer dit onderzoeksgerecht uitspraak doet met toepassing van 
de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, of wanneer het arrest zelf 
behept is met een onregelmatigheid, moet onmiddellijk worden ingesteld, zonder dat de 
inverdenkinggestelde de keuze heeft het slechts later, samen met het eindarrest in te 
stellen. (Artikelen 131, § 1, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N nr. 527 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Beoordeling van de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Voorbereidende 
beslissing – Uitstel sine die van de beslissing over de regelmatigheid van de observatie en 
infiltratie – Geen eindbeslissing, noch een beslissing waartegen onmiddellijk 
cassatieberoep openstaat. 

Het artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van 
het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmiddel 
openstaat, betreft enkel het arrest dat de controle van het vertrouwelijk dossier heeft 
verricht, maar bepaalt niets omtrent het rechtsmiddel tegen de voorbereidende beslissing 
van die controle; op een dergelijke voorbereidende beslissing is het voorschrift van artikel 
416, eerst lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing, aangezien deze beslissing niet 
behoort tot het beperkt aantal gevallen waarin artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, bij uitzondering onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen een arrest of 
vonnis dat geen eindarrest of eindvonnis is  
31 oktober 2006 P.2006.0790.N nr. 533 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Controle van het vertrouwelijk dossier – 
Geen rechtsmiddel – Artikel 235ter, § 6, Sv.. 

Het artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van 
het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmiddel 
openstaat, betreft enkel het arrest dat de controle van het vertrouwelijk dossier heeft 
verricht, maar bepaalt niets omtrent het rechtsmiddel tegen de voorbereidende beslissing 
van die controle; op een dergelijke voorbereidende beslissing is het voorschrift van artikel 
416, eerst lid, Wetboek van Strafvordering van toepassing, aangezien deze beslissing niet 
behoort tot het beperkt aantal gevallen waarin artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, bij uitzondering onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen een arrest of 
vonnis dat geen eindarrest of eindvonnis is  
31 oktober 2006 P.2006.0790.N nr. 533 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep na eindbeslissing tegen beschikking van verwijzing 
door de raadkamer – Aanvechten van bezwaren. 

Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep, ingesteld na de 
eindbeslissing, tegen de beschikking van verwijzing door de raadkamer met betrekking tot 
het bestaan van bezwaren  
7 november 2006 P.2006.1003.N nr. 542 
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Beslissing waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen. 

Nu krachtens artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering tegen de beslissing van de 
rechtbank waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen, geen enkel rechtsmiddel 
kan worden ingesteld, volgt uit die bepaling dat tegen dergelijke beslissing ook geen 
cassatieberoep kan worden ingesteld samen met de eindbeslissing  
7 november 2006 P.2006.1062.N nr. 543 

Geen veroordeling – Gebrek aan belang. 

Een procespartij kan alleen cassatieberoep instellen tegen het dictum van een vonnis of 
van een arrest dat op haar betrekking heeft; wanneer het is ingesteld tegen partijen 
waarmee de eiser geen geding is aangegaan en ten gunste waarvan het bestreden vonnis 
geen enkele veroordeling tegen de eiser uitspreekt, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 
8 november 2006 P.2006.0646.F nr. 546 

Beslissing tot herroeping – Aanvang van de termijn – Commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling. 

Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijftien dagen, die bij artikel 373, 
Sv. is bepaald, ten aanzien van de veroordeelde te lopen vanaf de dag waarop de 
beslissing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee 
wijzen die bij artikel 10, § 5, eerste lid, van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
zijn bepaald, naargelang betrokkene al dan niet van zijn vrijheid is beroofd  
8 november 2006 P.2006.1197.F nr. 548 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen – Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of 
strafvordering. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat enkel, met toepassing van artikel 61 
quinquies, Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een 
verzoek strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, zonder dat 
terzelfder tijd, met toepassing van artikel 235bis van hetzelfde wetboek, ook de 
regelmatigheid van het haar voorgelegde strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande 
strafvordering wordt onderzocht. 
14 november 2006 P.2006.1233.N nr. 558 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Arrest dat de internering bevestigt – 
Cassatiemiddelen – Vonnis – Internering – Neerlegging van een memorie. 

Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat 
het vonnis bevestigt waarbij de internering van de beklaagde werd gelast, is de memorie 
die niet getekend is door een advocaat, niet ontvankelijk  (Art. 420bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
21 november 2006 P.2006.1294.N nr. 584 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tijdens de gewone termijn van verzet – Begin. 

Niet ontvankelijk is de voorziening ingesteld vóór het verstrijken van de gewone 
verzettermijn  (Artikelen 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering.) 
21 november 2006 P.2006.1294.N nr. 584 
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Aard – Veroordelend vonnis dat een deskundigenonderzoek beveelt over een 
beveiligingsmaatregel. 

Een vonnis dat een beklaagde voor de hem ten laste gelegde feiten tot één straf 
veroordeelt en alvorens te beslissen over een eventuele beveiligingsmaatregel een 
deskundigenonderzoek beveelt over de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van de 
beklaagde tot het besturen van een motorvoertuig is geen eindbeslissing zodat daartegen 
eerst cassatieberoep open staat na het eindvonnis  (Art. 416, eerste lid Wetboek van 
Strafvordering; Art. 42 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 
bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
12 december 2006 P.2006.1183.N nr. 645 

Beslissing waarbij geoordeeld wordt dat de strafvordering geen voortgang kan vinden bij 
gebrek aan consignatie. 

Is geen beslissing in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, de beslissing 
waarbij het bestreden arrest oordeelt dat de strafvordering inzake de feiten van de 
telastleggingen geen voortgang kan vinden bij gebrek aan consignatie. 
12 december 2006 P.2006.1167.N nr. 641 

Onmiddellijke aanhouding – Niet aangehouden beklaagde – Bestreden beslissing 
verklaart het verzoek niet–ontvankelijk – Ontvankelijkheid van het onmiddellijk 
cassatieberoep – Verzoek tot invrijheidstelling. 

Niet ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest dat slechts een 
verzoek tot invrijheidstelling van een beklaagde die niet van zijn vrijheid werd beroofd, 
niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 27, § 2, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
13 december 2006 P.2006.1353.F nr. 647 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling 
– Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of strafvordering. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep, ingesteld vóór de eindbeslissing, tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat enkel, met toepassing van artikel 61quater 
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over de regelmatigheid van een verzoek tot 
opheffing van een onderzoekshandeling, zonder dat terzelfder tijd, met toepassing van 
artikel 235bis van hetzelfde wetboek, ook de regelmatigheid van het haar voorgelegde 
strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande strafvordering wordt onderzocht  (Art. 
416 Wetboek van Strafvordering.) 
19 december 2006 P.2006.1228.N nr. 664 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Beslissing na cassatie – Met het cassatiearrest 
overeenstemmende beslissing van de verwijzigingsrechter. 

Overeenkomstig artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, wordt tegen een tweede 
beslissing, na cassatie, in zoverre de beslissing van de rechter op verwijzing overeenstemt 
met het eerste cassatiearrest, geen cassatieberoep toegelaten  (Art. 440 Wetboek van 
Strafvordering.) 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 
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BELASTINGZAKEN 
Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Neerlegging. 

Inzake inkomstenbelastingen moet het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige 
in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd  (Art. 378 WIB92.) 
9 maart 2006 F.2004.0052.N nr. 143 

Verzoekschrift – Belastingadministratie – Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Artikel 378, W.I.B. 1992, dat onder meer bepaalt dat het verzoekschrift in cassatie voor 
de eiser door een advocaat mag worden ondertekend, laat voor de bevoegde ambtenaar 
van de administratie van de directe belastingen de mogelijkheid onverkort om dat 
verzoekschrift zelf te ondertekenen en neer te leggen  
16 november 2006 F.2005.0068.F nr. 569 

TUCHTZAKEN 
Beslissing van de raad van beroep van de Orde van geneesheren – Verzoekschrift niet 
ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie – Ontvankelijkheid – 
Cassatieberoep. 

Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren is niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld bij een verzoekschrift dat niet 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend  (Art. 26 K.B. nr 79 van 10 
nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren; Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 september 2006 D.2006.0005.F nr. 430 

ALLERLEI 
Ontvankelijkheid – Verwerping van het verzoek – Bureau voor rechtsbijstand van het Hof 
van Cassatie – Cassatieberoep door de aanvrager van de rechtsbijstand. 

Tegen de beslissingen over rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, staat voor de 
aanvrager van de rechtsbijstand geen cassatieberoep open  (Art. 688 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0516.N nr. 313 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 
Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Vereiste vermeldingen – Gezag 
van gewijsde – Beschikkingsbeginsel. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de miskenning van het gezag van gewijsde door een 
beslissing alvorens recht te doen aanvoert, aangezien de grief alleen is afgeleid uit de 
miskenning van het feit dat het rechtscollege zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend  
(Artikelen 19, 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 maart 2006 C.2004.0480.F nr. 124 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontvankelijkheid – Kritiek op de vorm van een proceshandeling – Vaststelling van de 
bodemrechters – Normdoel. 

Niet ontvankelijk, omdat het – al zou het gegrond zijn – niet tot cassatie kan leiden, is het 
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cassatiemiddel dat steunt op een verzuim of een onregelmatigheid van de vorm of van de 
vermelding van een vorm van een proceshandeling, wanneer, uit de vaststellingen van de 
bodemrechters blijkt dat de proceshandeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee 
beoogt, zodat dat verzuim of die onregelmatigheid niet tot nietigheid kan leiden  (Art. 867 
Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Ontvankelijkheid – Geschonden wetsbepalingen – Gewijzigde wetsbepaling. 

Niet ontvankelijk is het middel dat zich beroept op schending van de gewijzigde tekst van 
een wetsbepaling, terwijl de oorspronkelijke tekst van die bepaling op het geschil 
toepasselijk is en de wijziging invloed kan hebben op de gegrondheid van het middel  
(Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
12 januari 2006 C.2004.0151.N nr. 31 

Verjaring – Arbeidsovereenkomst. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het niet voor de feitenrechter aangevoerd middel 
dat de vordering verjaard is op grond van artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet. 
23 januari 2006 S.2005.0053.N nr. 48 

Bestreden beslissing – Twee onderscheiden redenen – Aanneming van het middel dat 
tegen een reden is gericht – Middel gericht tegen een andere reden – Grondslag. 

Wanneer een onderdeel wordt aangenomen van het middel dat gericht is tegen een reden 
van de beslissing is de onderscheiden reden, waartegen een ander onderdeel van het 
middel opkomt, niet langer overtollig  
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

Ontvankelijkheid – Grief die daarmee geen verband houdt – Geschonden wetsbepaling. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van de bepaling volgens welke 
de rechter over alle punten van de vordering uitspraak moet doen, wanneer de grief enkel 
betrekking heeft op het niet onderzoeken van een van de gronden van die vordering  (Art. 
1138, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
3 februari 2006 C.2004.0076.F nr. 72 

Ontvankelijkheid – Bestreden beslissing – Bestanddelen van vreemdelingschap – 
Verwijzing – Wetsconflict – Toepasselijke wet. 

Het middel dat opkomt tegen de bestreden beslissing in zoverre deze de Belgische wet in 
aanmerking heeft genomen om een wetsconflict te beslechten dat bestanddelen van 
vreemdelingschap omvat is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk wanneer de 
regelmatige toepassing van de regels inzake wetsconflicten door verwijzing naar de 
toepassing van die wet leidt  
10 februari 2006 C.2004.0517.F nr. 89 

Ontvankelijkheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Openbare orde. 

Artikel 136, § 2, Z.I.V.–Wet raakt de openbare orde, dienvolgens is het middel dat het 
bestreden vonnis verwijt niet te hebben vastgesteld dat de verzekeringsinstelling 
ingestemd heeft met de minnelijke expertise zodat de op basis van die expertise tussen de 
verzekeraar en de getroffene gesloten overeenkomst tot schaderegeling niet aan de 
verzekeringsinstelling kon worden tegengeworpen, niet nieuw  
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 
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Ontvankelijkheid – Middel aangevoerd voor de appelrechters. 

Het middel dat aanvoert dat de eiser voor de feitenrechter niet betwistte dat het bedrag dat 
volgens de verzekeraar en de eerste rechter verschuldigd was, de in gemeen recht 
verschuldigde vergoeding betrof, is niet nieuw wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de eiser betwistte dat het bedrag dat de verzekeraar 
voorhield verschuldigd te zijn, de in gemeen recht verschuldigde schade betrof  
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

Ontvankelijkheid – Wettigheid – Bestreden beslissing – Middel dat kritiek uitoefent op 
redenen zonder invloed. 

Het middel dat kritiek uitoefent op redenen die geen invloed hebben op de wettigheid van 
de beslissing waartegen het gericht is, kan niet tot vernietiging leiden en is bijgevolg 
zonder belang, mitsdien niet ontvankelijk  
10 april 2006 C.2005.0408.F nr. 213 

Arbitragehof – Verplichting – Prejudicieel geschil – Verschillende juridische toestand – 
Huur – Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis – 
Hof van Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

Wettelijke bepalingen – Ontvankelijkheid – Verschillende inhoud – Niet gepreciseerde 
schendingen. 

Het middel dat de schending aanvoert van verschillende wettelijke bepalingen met een 
verschillende inhoud zonder dat kan worden achterhaald waarin elk van de vermelde 
artikelen zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk bij gebrek aan precisering  
23 juni 2006 C.2005.0418.F nr. 352 

Vermelding van de geschonden wettelijke bepalingen. 

Het middel dat aanvoert dat een bepaling van de Waalse huisvestingscode is geschonden, 
is ontvankelijk. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2005.0433.F nr. 396 

Ontvankelijkheid – Tevergeefs bekritiseerde redenen – Op die redenen gegronde 
beslissing – Andere bekritiseerde reden. 

Wanneer redenen van het arrest die door een middel tevergeefs werden bekritiseerd, 
volstaan om de beslissing te verantwoorden, kan het middel dat een andere reden van de 
beslissing bekritiseert niet tot cassatie leiden zodat het, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is  
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 
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Herstel – Wanuitvoering – Contractuele verbintenis – Geschonden wetsbepaling – 
Schade. 

Het middel dat de schending van artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek aanvoert, die 
geen verband houden met de omvang van de herstelplicht in contractuele 
aangelegenheden, is niet ontvankelijk. 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Afschrift van een arrest – Eenvormigheidsattest. 

De grond van niet–ontvankelijkheid volgens welke het afschrift van een aan de 
voorziening gehecht arrest dat de advocaten die de partijen voor de bodemrechter hebben 
verdedigd, niet eensluidend hebben verklaard met het document dat voor hem is 
neergelegd, kan niet worden aangenomen wanneer het onderzoek van het middel het Hof 
niet verplicht van dat arrest kennis te nemen  
12 oktober 2006 C.2006.0171.F nr. 486 

Ontvankelijkheid – Beslissing van de rechter op verwijzing stemt overeen met het 
cassatiearrest – Middel. 

Het middel is niet ontvankelijk dat, na een cassatiearrest, opkomt tegen een beslissing van 
de rechter op verwijzing die met dat arrest overeenstemt  (Art. 1119, tweede lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

Ontvankelijkheid – Herhaling van de stelling die zowel door 's Hofs arrest als door de 
verwijzingsrechter verworpen. 

Het cassatiemiddel dat neerkomt op een herhaling van de stelling die zowel door 's Hofs 
arrest als door de beslissing van de verwijzingsrechter is verworpen, is niet ontvankelijk  
(Art. 1119 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2005.0481.N nr. 553 

Ontvankelijkheid – Gemeenschap en Gewest – Bescherming van het leefmilieu – 
Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – 
Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en 
uitbating – Bevestiging van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Het middel dat gegrond is op de bewering dat de bevoegdheid van de federale Staat 
inzake uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel–Nationaal en die van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de strijd tegen de geluidshinder nauw verbonden 
zijn, maar niet preciseert waarom die bevoegdheden dermate vervlochten zijn dat zij enkel 
nog in samenwerking zouden kunnen uitgeoefend worden, is onduidelijk en derhalve 
niet–ontvankelijk  
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 

STRAFZAKEN 
Meerdere opeenvolgende cassatieberoepen – Vermelding in de memorie van het 
cassatieberoep waarop de aangevoerde middelen betrekking hebben – Middelen die 
betrekking hebben op een beslissing waartegen een ontvankelijk cassatieberoep werd 
ingesteld – Aard van deze vermelding – Memorie. 

In strafzaken is de vermelding in de memorie van het cassatieberoep waarop de middelen 
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betrekking hebben geen substantiële vormvereiste, waarvan de niet–naleving de 
onontvankelijkheid van de middelen tot gevolg heeft, op voorwaarde dat deze middelen 
betrekking hebben op een beslissing die het voorwerp uitmaakt van een ontvankelijk 
cassatieberoep. (Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.) 
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Ontvankelijkheid – Geen antwoord op de conclusie van een medebeklaagde – Verweer dat 
ook dienstig is voor het oordeel over de strafvordering tegen de eiser – Afsplitsing van de 
zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke gezamenlijke. 

Een beklaagde kan voor het Hof van cassatie de schending van artikel 149 van de 
Grondwet aanvoeren doordat de rechter niet heeft geantwoord op de conclusie van een 
medebeklaagde wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook dienstig is voor 
het oordeel over de strafvordering tegen de beklaagde, ook al splitste de rechter de zaak 
van de medebeklaagde, na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling, af van de zaak 
van de beklaagde  
7 februari 2006 P.2005.1346.N nr. 79 

Ontvankelijkheid – Regelmatigheid – Toestemming – Middel zonder belang – Huiszoeking 
– Proces–verbaal. 

Een middel heeft geen weerslag op de wettigheid van de bestreden beslissing, is zonder 
belang en bijgevolg niet ontvankelijk, wanneer eiser, die de regelmatigheid van de 
huiszoeking betwist, het bestreden arrest verwijt de wettelijke bewijswaarde van een 
proces–verbaal te miskennen dat na afloop van die huiszoeking werd opgemaakt, 
ofschoon de waarde die aan het voormelde proces–verbaal wordt toegekend geen 
gevolgen heeft voor de regelmatigheid van de huiszoeking die met de schriftelijke en 
voorafgaande toestemming van de medebewoner van de eiser werd toegestaan  
8 maart 2006 P.2006.0226.F nr. 137 

Veroordeling tot betaling van ontdoken invoerrechten en accijnzen – Artikel 18, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet – Douane en accijnzenwet. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser in 
cassatie voor de appelrechters heeft aangevoerd dat hij bij toepassing van artikel 18, eerste 
lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten niet kan worden 
veroordeeld tot betaling van de ontdoken invoerrechten en accijnzen, is dit middel nieuw 
en niet ontvankelijk  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Artikel 265, §§ 1 en 2, Douane en accijnzenwet – Begrip. 

Niet ontvankelijk is het middel dat schending aanvoert van artikel 265, §§ 1 en 2, 
A.W.D.A. zonder te preciseren hoe en waardoor het arrest die bepalingen schendt  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Ontvankelijkheid – Afhandeling van de zaak door het hof van assisen – Cassatieberoep 
tegen het verwijzingsarrest – Cassatieberoep dat gelijktijdig met het cassatieberoep tegen 
het eindarrest wordt ingesteld – Middel dat het bestaan van bezwaren aanvecht. 

Ingevolge de behandeling van de zaak door het hof van assisen, kunnen ter staving van 
het cassatieberoep tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen dat gelijktijdig 
met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling werd ingesteld, geen middelen 
worden aangevoerd die het bestaan van bezwaren aanvechten  



– 96 – 

21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Europees aanhoudingsbevel – Middel waarin de identiteit van eiser wordt betwist – 
Bevoegdheid van het Hof. 

Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer die een Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, 
en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is het Hof niet bevoegd 
om zich over deze betwisting uit te spreken. 
23 mei 2006 P.2006.0707.N nr. 287 

Ontvankelijkheid – Stuk neergelegd ter zitting. 

Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering kan de eiser ter zitting geen stukken 
meer neerleggen. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige. 

De grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige kan niet voor de 
eerste maal voor het Hof worden aangevoerd. 
28 juni 2006 P.2006.0771.F nr. 363 

Ontvankelijkheid – Middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert 
– Zonder nadere precisering. 

Een cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van de akten aanvoert, zonder 
te preciseren op welke wijze die bewijskracht zou zijn miskend, is niet ontvankelijk  
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Veroordeling – Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Toepassing. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel het toepasselijke wetsartikel betreft dat 
een feit bestraft, nu het voorschrift van artikel 411 Wetboek van Strafvordering dat 
bepaalt dat wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op 
de misdaad toepasselijke wet, niemand vernietiging van het arrest kan vorderen onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing werd begaan, van 
algemene toepassing is en ook geldt voor wanbedrijven  (Artikelen 411 en 414 Wetboek 
van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0476.N nr. 456 

Cassatieberoep – Vreemdelingen – Ontvankelijkheid – Rechtsmiddel – Weigering van 
verblijf – Middel dat op een veronderstelling berust – Verwerping – Onderzoeksgerechten 
– Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het middel waarbij de vreemdeling, waartegen een bevel om het grondgebied te verlaten 
is uitgevaardigd met een beslissing tot terugleiding naar de grens en een daartoe genomen 
maatregel van vrijheidsberoving, en die tegen de voormelde maatregel van 
vrijheidsberoving hoger beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld, aanvoert dat hij 
zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen de politiemensen die hem hebben aangehouden 
en dat die rechtspleging zijn verwijdering onmogelijk maakt, is niet ontvankelijk omdat 
het op de veronderstelling berust dat de hechtenis van eiser hem belet te worden gehoord 
door de rechterlijke overheid die met het onderzoek is belast, en dat die hechtenis zal 
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aanhouden tot zijn verwijdering, die zal plaatsvinden vóór het einde van de ingestelde 
procedure  (Artikelen 7, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Ontvankelijkheid – Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen – Recht op inzage van 
het dossier. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de vorderingen tot verwijzing van eiser naar het hof van 
assisen zijn aanhangig gemaakt, de regels van de rechtspleging op tegenspraak die bij art. 
223 Sv. zijn bepaald, niet heeft nageleefd, op grond dat het bericht van vaststelling van de 
zaak het recht niet vermeldt om het dossier te raadplegen of een afschrift ervan te nemen 
en dat het niet minstens tien dagen vóór de verschijning aan de raadslieden van eiser werd 
ter kennis gebracht, vermits de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak pas in beraad 
heeft genomen nadat zij de raadsman van eiser de toestemming heeft gegeven deze te 
vertegenwoordigen en hem in zijn verweermiddelen heeft gehoord, en dat niet blijkt dat 
eiser tot miskenning of enige beperking van zijn recht om het dossier in te zien heeft 
geconcludeerd, noch dat hij om een verdaging van de zaak heeft verzocht zodat hij dat 
recht zou kunnen uitoefenen  (Art. 223 Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Brandstichting – Nieuw middel – Verschoning van uitlokking – Niet–ontvankelijkheid – 
Hof van assisen – Eerlijk proces. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk, is het middel dat aanvoert dat eiser het recht op een 
eerlijk proces werd ontzegd omdat hij de verschoningsgrond van uitlokking niet in de lijst 
van de aan de jury gestelde vragen heeft kunnen laten opnemen, vermits uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor het hof van assisen een 
verschoningsgrond heeft aangevoerd of heeft gevorderd dat daarover een vraag aan de 
jury zou worden gesteld  
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

Ontvankelijkheid – Bezwaar volgens welk er een vergissing is bij de vermelding van de 
tekst van de wet – Strafvordering – Naar recht verantwoorde straf – Straf. 

Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het misdrijf 
toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan  
(Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.) 
8 november 2006 P.2006.0817.F nr. 547 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – 
Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarden – Gevolg – Dubbele strafbaarstelling – 
Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees 
aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de 
Uitvaardigende Staat strafbaar zijn, maakt het middel irrelevant volgens welk de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek naar de 
dubbele strafbaarstelling. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 
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Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Gevolg – Middel dat geen verband 
houdt met de toegepaste bepalingen – Tenuitvoerlegging. 

Het middel dat oordeelt dat het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002, art. 34.2, b, 
Verdrag betreffende de Europese Unie schendt omdat de materie van het Europees 
aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten worden uitgewerkt, betreft alleen de wijze 
waarop een afgeleide gemeenschapsakte is uitgewerkt, zodat, aangezien het geen verband 
houdt met de bepalingen van de Wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel die door het hof van beroep zijn toegepast, het niet ontvankelijk is 
vermits het de schending aanvoert van bepalingen die het arrest niet toepast. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Niet ontvankelijk middel – Prejudiciële vraag – Verenigbaarheid – Europees 
aanhoudingsbevel – Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 – Gevolg – Niet–
ontvankelijkheid die geen verband houdt met de regels die in de prejudiciële vraag 
worden bedoeld – Artikel 34.2, b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie – 
Uitlevering. 

Wanneer de niet–ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die de eiser 
aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag die 
betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Onwettig verblijf – Buitenlandse nationaliteit – Gebrek aan belang – Betwisting – Niet–
ontvankelijkheid – Vermeldingen – Beslissing. 

Aangezien de schuldigverklaring aan de telastlegging onwettig verblijf op de vaststelling 
is gegrond dat de eiser het bewijs niet levert dat hij de Belgische nationaliteit heeft en hij 
bijgevolg volgens de wet een vreemdeling is, is het middel dat het arrest verwijt dat het 
hem een andere buitenlandse nationaliteit heeft toegekend dan die, eveneens buitenlandse, 
waarop hij aanspraak maakt, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen – Hof van assisen. 

Het middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen mag niet voor het eerst 
voor het Hof worden aangevoerd, wanneer uit het proces–verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat geen van de partijen daartegen bezwaar heeft aangetekend. 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

BELASTINGZAKEN 
Afzonderlijke grieven – Geschonden wettelijke bepalingen – Inkomstenbelastingen. 

Het middel is niet ontvankelijk wanneer het, in inzake inkomstenbelastingen, 
verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst 
welke wetsbepalingen geschonden zijn  (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

TUCHTZAKEN 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – Middel 



– 99 – 

betreffende één van de tenlasteleggingen. 

Wanneer voor twee tenlasteleggingen een enkele tuchtstraf wordt opgelegd, kan het 
cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleggingen slaat, terwijl de straf door de 
andere naar recht verantwoord blijft, niet tot cassatie leiden; het vertoont dus geen belang 
en is bijgevolg niet ontvankelijk  
13 januari 2006 D.2005.0003.F nr. 34 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
Werkgever–vervreemder – Voordeeltoekenning – Loonbestanddeel – Toekenning door 
derde – Overgang van onderneming. 

Wanneer voordeeltoekenningen bestaande uit loonbestanddelen vóór de overdracht van de 
onderneming of een gedeelte ervan aan een werknemer van de onderneming gebeuren – 
niet door de werkgever–vervreemder maar door een derde die ten aanzien van de 
werknemer niet de hoedanigheid heeft die de werkgever had – dient de rechter vast te 
stellen dat de last van het voordeel door de werkgever–vervreemder werd gedragen zij het 
dat de toekenning ervan door de tussenkomst van een derde gebeurde. (Art. 20, 3° Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 7 C.A.O. nr 32bis van 7 juni 
1985, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.) 
9 januari 2006 S.2003.0122.N nr. 23 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Bijzondere overeenkomsten – Akkoord tussen de werkgever en zijn arbeiders. 

Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een krachtens een C.A.O. 
verschuldigde prestatie niet te leveren, terwijl op de niet–uitvoering ervan correctionele 
straffen zijn gesteld, blijft dit verzuim krachtens de wet strafbaar. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Niet–uitvoering – Misdrijf – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde 
overeenkomst – Werknemer verzaakt aan zijn rechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling maakt het verzaken door de werknemer aan de hem, in 
een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde C.A.O., toegekende rechten, tot een 
rechtvaardigingsgrond. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Strafrechtelijke sancties. 

Artikel 56.1, C.A.O.–Wet, bestraft met gevangenisstraf en met een geldboete, of met één 
van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich schuldig 
maken aan overtreding van een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Paritair comité – Werkzekerheid – Petroleumnijverheid en –handel – Beding. 

Het beding van bestaanszekerheid, bepaald in de overeenkomst van 3 sept. 1960, 
bekrachtigd op 27 feb. 1975 als collectieve arbeidsovereenkomst door het Nationaal 
Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –handel, legt aardoliebedrijven het 
absolute verbod op het vervoer, het laden en lossen van aardolieproducten en hun 
derivaten uit te besteden, indien die werken te allen tijde door het personeel van de 
onderneming werden uitgevoerd  (Art. 2.1.b Overeenkomst 3 sept. 1960 betreffende de 
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bestaanszekerheid, bekrachtigd op 27 feb. 1975.) 
11 september 2006 S.2005.0077.F nr. 402 

CONSUMENTENKREDIET 
Plicht van de rechter – Kredietaanbod – Sanctie – Niet–naleving – Vormen – Vermelding. 

De rechter die vaststelt dat de vermelding "Onderteken nooit een blanco contract" in het 
kredietaanbod niet aan de wettelijke vormvereisten voldoet, kan niet weigeren een van de 
bij die wet bepaalde sancties op te leggen op grond dat het aanbod, ook al is het 
onregelmatig, aan het doel van de wet beantwoordt. (Artikelen 14 en 86 Wet 12 juni 1991 
op het Consumentenkrediet.) 
7 december 2006 C.2005.0428.F nr. 629 

DAGVAARDING 
Onregelmatigheid – Andere persoon – Nietigheidsregeling – Burgerlijke zaken – 
Vordering – Vermeldingen. 

Wanneer een exploot van dagvaarding weliswaar de vermeldingen bevat als voorzien in 
de artikelen 43 en 702, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, maar deze betrekking hebben op 
een andere persoon dan diegene die de eiser had dienen te dagvaarden, brengt dit de niet–
ontvankelijkheid van de aldus ingeleide vordering met zich mee. Dergelijke 
onregelmatigheid valt buiten de werkingssfeer van de nietigheidsregeling van de artikelen 
860 tot 867 van dat wetboek, en geeft dienvolgens geen aanleiding tot beoordeling van 
belangenschade  (Artikelen 43, en 702, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2004.0290.N nr. 366 

Termijn van dagvaarding – Niet–naleving van de termijn – Veroordeling op tegenspraak 
– Geldigheid – Strafvordering – Strafzaken. 

Wanneer de zaak op tegenspraak is behandeld brengt de niet–naleving van de termijn van 
dagvaarding slechts de nietigheid van de veroordeling mee als het recht van verdediging 
is miskend  (Artikelen 145, 146, eerste lid, 174, tweede lid, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2006.0373.N nr. 436 

DERDENVERZET 
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet – Politierechtbank – 
Rechtsmiddelen. 

Het op derdenverzet gewezen vonnis waarbij de politierechtbank uitspraak doet over een 
vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, wordt in laatste aanleg 
gewezen. (Artikelen 616, 617, eerste lid en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

Waarde van het geschil – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet 
– Rechtsmiddelen. 

De waarde van het geschil na derdenvezet wordt gemeten aan het nadeel dat de 
verzetdoende partij beweert te hebben geleden ingevolge de bestreden beslissing; de 
geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen van de aanleg. 
(Artikelen 557 tot 562, 618, eerste lid, 619 en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 
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Aangevoerde middelen – Derde. 

Bij een derdenverzet mag de derde, binnen de grenzen van wat in de bestreden beslissing 
werd beslist en van wat hem aanbelangt, alle middelen aanvoeren zowel in feite als in 
rechte; hij wordt hierbij, in beginsel, niet beperkt door de proceshouding die was 
aangenomen door de partijen in het oorspronkelijk geding. 
29 juni 2006 C.2005.0478.N nr. 369 

Devolutieve kracht – Rechtsmacht van de rechter. 

De rechter die kennisneemt van het derdenverzet oefent een volledige rechtsmacht uit met 
betrekking tot hetgeen in de bestreden beslissing werd beslist en de positie van de derde 
aanbelangt  (Art. 1122, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0478.N nr. 369 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – Gerechtsdeskundige. 

De speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf is geen deskundige, vermits hij 
niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht 
om reden van zijn bijzondere bekwaamheid  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Definitie – Gerechtsdeskundige. 

De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van 
de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen; hij 
geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd om in eer en 
geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Onpartijdigheid – Deskundige. 

Het vereiste van de onpartijdigheid van een deskundige kan niet worden gelijkgesteld met 
het vereiste van een onpartijdige en onafhankelijke rechter, nu deze laatste na het debat 
over de zaak beslist, terwijl de deskundige voor het debat alleen maar een advies 
verstrekt, dat voor de rechter kan worden betwist. 
23 maart 2006 C.2003.0613.N nr. 169 

Onpartijdigheid – Beoordeling door de rechter – Deskundige. 

De rechter kan steunen op een verslag van een deskundige, waarvan hij op regelmatige 
wijze oordeelt dat het naar redelijkheid geen twijfel kan doen rijzen over de 
onpartijdigheid van de deskundige en nadat de partijen de kans hebben gehad over de 
beweerde partijdigheid tegenspraak te voeren. (Art. 966 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2003.0613.N nr. 169 

Nieuw middel – Cassatieberoep – Grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van 
de deskundige – Onpartijdigheid van de deskundige. 

De grief gesteund op het gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige kan niet voor de 
eerste maal voor het Hof worden aangevoerd. 
28 juni 2006 P.2006.0771.F nr. 363 



– 102 – 

Opdracht – Rechtsmacht – Burgerlijke zaken. 

Een door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel hebben feitelijke 
vaststellingen te doen of technisch advies te geven, maar niet advies te geven over de 
gegrondheid van de vordering zelf  (Artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 

Gevolg – Draagwijdte. 

Noch artikel 962 Gerechtelijk Wetboek noch enige andere wetsbepaling schrijft voor dat 
de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, geen deskundigenonderzoek 
kan bevelen als de persoon die door de deskundige moet worden onderzocht niet in het 
geding is betrokken  (Art. 962 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 november 2006 P.2006.0844.N nr. 583 

DIEFSTAL EN AFPERSING 
Afpersing – Bedreiging – Constitutieve bestanddelen. 

Onder bedreiging, als bestanddeel van het misdrijf afpersing, moet worden verstaan alle 
middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend kwaad, als 
zodanig moet worden beschouwd het kwaad waartegen de bedreigde persoon denkt niets 
te kunnen ondernemen  (Artikelen 470 en 483, tweede lid Strafwetboek.) 
17 januari 2006 P.2005.1118.N nr. 38 

DIEREN 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering door het openbaar ministerie – 
Strafbepalingen – Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Ambtshalve oplegging door de rechter – Strafbepalingen – Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

DIERENARTS 
Tuchtstraf – Toetsing door het Hof – Raad van beroep – Orde der dierenartsen – 
Beoordelingsbevoegdheid – Beroepstucht – Evenredigheid – Artikel 3 E.V.R.M. – 
Tuchtzaken. 

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en 
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de 
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bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen een kennelijk 
onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3, E.V.R.M. heeft geschonden  
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Afwezigheid – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Vaststelling – Gemengde raad 
van beroep – Belet – Tuchtzaken. 

De wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van de Nederlandstalige gemengde 
raad van beroep van de Orde der dierenartsen houden niet de verplichting in hetzij in 
diens beslissing hetzij in het proces–verbaal van de terechtzitting waarop de zaak is 
behandeld en berecht, vast te stellen dat een gewoon lid wettig belet of gerechtvaardigd 
afwezig is, zoals wordt vermoed. (Art. 12 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der 
dierenartsen.) 
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Onpartijdigheid – Tucht – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van 
beroep. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

Tucht – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

DOUANE EN ACCIJNZEN 
Bevoegdheden – Artikel 4 – A.W.D.A. – Administratie der Douane en Accijnzen – Inning 
van landbouwheffingen – Inwerkingtreding. 

De wijziging van artikel 4, A.W.D.A. door artikel 3 van de wet van 27 december 1993, 
waarbij de administratie der Douane en Accijnzen vanaf 1 januari 1994 onder meer 
bevoegd wordt gemaakt om de inning te verrichten van de landbouwheffingen, en de 
opheffing bij artikel 33 van het K.B. van 30 december 1993 van het K.B. van 25 oktober 
1971, dat de Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen voorheen belastte met 
het innen van bedoelde heffingen, hebben geen terugwerkende kracht op de voor de 
inwerkingtreding van het K.B. van 30 december 1993 ontstane en definitief voltrokken 
toestanden. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Art. 4 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 
32, eerste lid K.B. 30 dec. 1993.) 
9 februari 2006 C.2001.0492.N nr. 85 
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Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988 – Douane en accijnzenwet. 

De artikelen 4.1 en 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 van de Raad van 18 april 
1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn tot betaling van een 
douaneschuld, laten toe zowel de natuurlijke persoon, orgaan of aangestelde, door wiens 
toedoen de rechtspersoon handelde, die krachtens artikel 257, § 1, A.W.D.A. 
strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor de niet–aanzuivering, hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen voor de betaling van de douaneschuld  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen – Bevoegdheid van de 
strafrechter – Tegenvordering in schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur. 

Artikel 283, A.W.D.A. geeft de strafrechter niet de bevoegdheid te oordelen over een bij 
wijze van tegenvordering ingestelde vordering tegen de vervolgende partij in 
schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur. 
14 maart 2006 P.2005.1576.N nr. 148 

Aanwending borgtocht – Ingevorderde sommen – Douane en accijnzenwet. 

Artikel 266, § 2, A.W.D.A. dat bepaalt dat de voor een zaak ingevorderde sommen bij 
voorrang worden aangewend tot betaling van de nalatigheidsinteresten en van de rechten 
en taksen, doet geen afbreuk aan de regeling van de aanwending van de borgtocht bepaald 
bij artikel 275, § 1, A.W.D.A. 
14 maart 2006 P.2005.1576.N nr. 148 

Verplichting tot wederoverlegging van vrijgegeven goederen – Aanwending borgtocht – 
Douane en accijnzenwet. 

Artikel 275, § 1, A.W.D.A. houdt in dat de borgtocht eerst moet worden aangewend tot 
betaling van de tegenwaarde van de vrijgegeven goederen die achteraf niet worden 
wederovergelegd nadat de wederoverlegging ervan werd bevolen, en slechts tot betaling 
van de achteraf opgelegde boete, zo geen wederoverlegging werd bevolen. 
14 maart 2006 P.2005.1576.N nr. 148 

Verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging van douanedocumenten – Douane en 
accijnzenwet. 

De in artikel 257, § 1, A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot 
aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei douane– of accijnsdocument waarvan de 
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, heeft 
betrekking op elke verplichting tot aanzuivering waar die ook is voorgeschreven  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten 
aanzien van de vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief 
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 
42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Artikelen 320 en 324 
Programmawet 22 dec. 2003.) 
18 april 2006 P.2005.1561.N nr. 215 
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Aard – Tijdstip – Opeisbaarheid – Onttrekking of invoer – Accijnsschuld. 

De accijnsschuld bij onttrekking of invoer is geen straf maar een fiscale schuld die 
opeisbaar is op het ogenblik van de onttrekking of de invoer. (Art. 6 Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop.) 
18 april 2006 P.2005.1561.N nr. 215 

Recht van verdediging – Opsporing en vaststelling van misdrijven – Douaneambtenaren. 

De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de opsporing en 
vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen afbreuk aan het recht 
van verdediging van de persoon die verdacht wordt van een misdrijf ter zake douane en 
accijnzen  (Artikelen 267 e.v. Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Aanvullend protocol – Strafbaarstelling – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG 
en de Zwitserse Bondsstaat – Document vereist door een douanevoorschrift – Valsheid en 
gebruik van valse stukken. 

De gemeenrechtelijke strafbaarstelling van de valsheid betreffende een document dat door 
een douanevoorschrift is vereist, is ook een strafbaarstelling van een handeling in strijd 
met de douanewetgeving in de zin van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse 
administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. (Art. 1, b Aanvullend 
Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat 
gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; Artikelen 193, 
194, 196, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Gebruik – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 
gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 
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Bewijswaarde – Processen–verbaal van de ambtenaren – Bijzondere bewijswaarde – 
Vermoedens afgeleid uit vaststellingen. 

De regel van de bijzondere bewijswaarde van de processen–verbaal van de ambtenaren 
betreffende de materiële vaststellingen in zake douane en accijnzen belet niet dat de 
ambtenaren uit de vaststellingen die zij verrichten vermoedens kunnen afleiden die gelden 
als gewone inlichting voor de rechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
20 juni 2006 P.2005.1493.N nr. 339 

Vereisten – Misdrijf – Deelneming. 

Een mededader moet niet het opzet hebben gehad dat vereist is voor het misdrijf waaraan 
hij zijn medewerking verleent maar vereist is enkel dat hij een door de wet bepaalde vorm 
van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet dat hij daaraan zijn medewerking 
verleent en het opzet heeft daaraan zijn medewerking te verlenen  
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Aansprakelijkheid voor geldboete en kosten – Artikelen 265, § 3, en 266, § 1 – 
Aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor zijn orgaan – Douane en accijnzenwet. 

Uit de artikelen 265, § 3, en 266, § 1, Douane en accijnzenwet volgt onder meer dat de 
rechtspersoon hoofdelijk en burgerlijk aansprakelijk is voor de geldboete en kosten ten 
laste van zijn orgaan dat veroordeeld wordt voor een Douane en accijnzenwet–misdrijf en 
tevens met dat orgaan solidair gehouden is tot het betalen van rechten, taksen en 
nalatigheidsinteresten die door dit misdrijf ontdoken zijn. 
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Misdrijf – Moreel bestanddeel. 

Ook al houdt inzake douane en accijnzen het feit van de overtreding zelf in de regel in dat 
de dader daaraan schuldig moet worden geacht, behoudens overmacht of 
onoverwinnelijke dwaling, en de overtreder dus het wettelijke vermoeden van schuld kan 
doen omkeren, toch neemt dit wettelijk schuldvermoeden niet weg dat de dader weet moet 
hebben gehad van het feit van de overtreding  
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Aard – Douanemisdrijven – Sluikinvoer – Mededaderschap – Vereiste – Moreel 
bestanddeel. 

Bij het misdrijf van sluikinvoer, dat geen onachtzaamheidmisdrijf of onopzettelijk 
misdrijf is, moet bewezen worden dat de beklaagde wetens en willens de goederen heeft 
ingevoerd waarvan geen aangifte werd gedaan; wat de mededader betreft is tenminste 
vereist en volstaat het dat bewezen wordt dat hij wetens en willens enige door de wet 
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf heeft verleend. (Art. 220 Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 66 en 67 Strafwetboek.) 
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Algemene wet op de douane en accijnzen – Misdrijf – Artikel 272 – Processen–verbaal 
van de douaneambtenaren – Wettelijke bewijswaarde. 

Het proces–verbaal van de douaneambtenaren verdient volle geloof in rechten, tot de 
valsheid ervan bewezen wordt, wat de materiële vaststellingen betreft die door die 
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, zodat de rechter een 
beklaagde niet mag vrijspreken louter op grond dat de telastlegging bij het voor hem 
gedane onderzoek niet naar eis van recht bewezen is gebleven, zonder uitdrukkelijk te 
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constateren dat de valsheid van de vaststelling bewezen is  (Art. 272 Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Douane en accijnzenwet – Materiële overtreding van een wetsvoorschrift – Bedoeling van 
de overtreder – Overmacht of onoverkomelijke dwaling. 

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de gewone schending van de 
voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en onverminderd 
overmacht of onoverkomelijke dwaling  (Artikelen 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 
juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Algemene wet op de douane en accijnzen – Misdrijf – Artikel 272 – Processen–verbaal 
van de douaneambtenaren – Bewijs – Wettelijke bewijswaarde. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 272, Douane en Accijnzenwet, aan de 
processen–verbaal van de ambtenaren van dat bestuur toekent, geldt niet voor de 
rechtsbegrippen waarvoor gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist; zij belet 
niet dat, ook al moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte 
hebben genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk 
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de ene en de 
gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderworpen blijven aan de 
onaantastbare beoordeling van de bodemrechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 
1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Misdrijf – Moreel bestanddeel. 

Ook al is, behalve in geval van overmacht of onoverkomelijke dwaling, de gewone 
schending van de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, ongeacht het opzet 
van de overtreder, toch moet dat misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel bestanddeel 
bevatten, namelijk de wetenschap dat het wordt gepleegd  (Artikelen 220 e.v. Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Invoerrechten – Landbouwheffingen – Communautair douanevervoer – Invordering – 
Bewijs van regelmatigheid van het douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of 
onregelmatigheid werd begaan – Termijn van drie maanden waarbinnen dit bewijs moet 
geleverd worden – Verplichting van het kantoor van vertrek om de aangever te wijzen op 
deze termijn. 

Inzake communautair douanevervoer moet het kantoor van vertrek de aangever verplicht 
wijzen op de termijn van drie maanden waarbinnen aan dit kantoor, ten genoegen van de 
bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanevervoer kan worden bewezen of 
de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, zodat de 
bevoegde autoriteit slechts tot inning kan overgaan nadat hij de aangever er expliciet op 
gewezen heeft dat hij over drie maanden beschikt om het gevraagde bewijs te leveren en 
wanneer dat bewijs niet binnen deze termijn geleverd is  (Art. 36, derde lid E.E.G.–
Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976.) 
24 oktober 2006 P.2005.0698.N nr. 506 

Invoerrechten – Landbouwheffingen – Communautair douanevervoer – Invordering – 
Bewijs van regelmatigheid van het douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of 



– 108 – 

onregelmatigheid werd begaan – Termijn van drie maanden waarbinnen dit bewijs moet 
geleverd worden – Afwezigheid van kennisgeving van deze termijn aan de aangever. 

Inzake communautair douanevervoer moet het kantoor van vertrek de aangever verplicht 
wijzen op de termijn van drie maanden waarbinnen aan dit kantoor, ten genoegen van de 
bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanevervoer kan worden bewezen of 
de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, zodat de 
bevoegde autoriteit slechts tot inning kan overgaan nadat hij de aangever er expliciet op 
gewezen heeft dat hij over drie maanden beschikt om het gevraagde bewijs te leveren en 
wanneer dat bewijs niet binnen deze termijn geleverd is  (Art. 36, derde lid E.E.G.–
Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976.) 
24 oktober 2006 P.2005.0698.N nr. 506 

Aard – Verbeurdverklaring – Wet van 10 juni 1997 – Veroordeling tot de betaling van de 
tegenwaarde bij niet–voortbrenging. 

De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde van de 
verbeurdverklaarde goederen bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het 
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring  
31 oktober 2006 P.2006.0928.N nr. 531 

Wetswijziging ingevolge artikel 320 Programmawet van 22 dec. 2003 – Draagwijdte van 
de wetswijziging – Artikel 42 Wet Accijnsproducten. 

De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde dat 
ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 van deze wet opgelegde straffen de ontdoken 
accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22 december 
2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat, onverminderd 
de bij de artikelen 39, 40 en 41 bepaalde straffen, de accijns altijd opeisbaar is, met 
uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die, naar aanleiding van 
de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief worden in beslag 
genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de 
Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding, maar de 
accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de 
inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 42 Wet Accijnsproducten definitief 
verschuldigd geworden accijns  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

Wetswijziging – Artikel 42 Wet Accijnsproducten – Wetswijziging die niet de straf maar 
enkel de accijnsschuld betreft – Artikel 320 Programmawet van 22 dec. 2003 – Werking 
in de tijd. 

De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde dat 
ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 van deze wet opgelegde straffen de ontdoken 
accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22 december 
2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat, onverminderd 
de bij de artikelen 39, 40 en 41 bepaalde straffen, de accijns altijd opeisbaar is, met 
uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die, naar aanleiding van 
de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief worden in beslag 
genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de 
Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding, maar de 
accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de 
inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 42 Wet Accijnsproducten definitief 
verschuldigd geworden accijns  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 
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Artikel 270, Douane en accijnzenwet – Douanewet – Taal – Proces–verbaal – Afschrift 
aan overtreder. 

Artikel 270 A.W.D.A. schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel proces–verbaal 
dat aan de overtreder wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een taal die de overtreder 
verstaat  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 
Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

De rechter die, om de rechten van een derde daadwerkelijk te beschermen, in kort geding 
de uitzending van een tv–programma voorlopig schorst, miskent de vrijheid van 
meningsuiting niet  (Art. 19 Grondwet 1994.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Radio– en televisieomroep – Audiovisuele media – Antwoord reeds in de loop van de 
uitzending vermeld – Begrip – Recht tot antwoord. 

Een natuurlijke persoon die bij name is genoemd in een audiovisuele uitzending van 
periodieke aard, heeft niet het recht de uitzending te vorderen van een antwoord dat hij in 
de loop van die uitzending reeds heeft kunnen vermelden; de uitzending van een dergelijk 
antwoord kan worden geweigerd  (Artikelen 7, eerste lid, en 9 Wet 23 juni 1961.) 
26 juni 2006 C.2005.0570.F nr. 355 

DWANGSOM 
Beslagrechter – Geschil – Bevoegdheid – Tenuitvoerlegging. 

Wanneer de rechter kennis neemt van een geschil betreffende de tenuitvoerlegging van 
een dwangsom, is hij niet bevoegd de onmogelijkheid vast te stellen om aan de 
hoofdveroordeling waarvoor een dwangsom is uitgesproken te voldoen en is hij evenmin 
bevoegd de dwangsom te verlagen of op te heffen  (Artikelen 1385quater en 
1385quinquies Gerechtelijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0451.F nr. 271 

Beslagrechter – Voorwaarden – Beoordeling – Bevoegdheid – Tenuitvoerlegging. 

In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis dat een dwangsom 
oplegt, behoort het de beslagrechter te bepalen of de voorwaarden voor die dwangsom 
vervuld zijn  (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.) 
19 mei 2006 C.2005.0389.F nr. 282 

Aard – Veroordeling – B.T.W. – Belastingtegoed – Gerechtelijk bevel – Voorwaarde – 
Terugbetaling. 

Het bevel dat een hof van beroep aan de belastingadministratie geeft om een 
belastingtegoed van de belasting over de toegevoegde waarde terug te betalen, is een 
veroordeling tot betaling van een geldsom die niet met een dwangsom gepaard kan gaan  
(Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, eerste lid Bijlage Benelux 
Overeenkomst 26 nov. 1973 houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom.) 
2 juni 2006 C.2003.0076.F nr. 307 
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

GRONDEN 
Beledigend karakter – Overspel – Beoordeling door de feitenrechter. 

Overspel is enkel dan een grond tot echtscheiding wanneer het beledigend is; de 
feitenrechter kan beslissen dat, bij gebrek aan gegevens die het tegendeel bewijzen, het 
overspel beledigend is  (Art. 229 Burgerlijk Wetboek.) 
14 september 2006 C.2005.0196.F nr. 415 

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE 
Maatregelen genomen door de vrederechter – Voorzitter van de rechtbank zetelend in 
kort geding – Bevoegdheid in de tijd – Levensonderhoud. 

De voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding kan voorlopige maatregelen 
bevelen die ingaan vanaf de dagvaarding tot echtscheiding, waardoor reeds uitgevoerde 
maatregelen die door de vrederechter werden bevolen overeenkomstig artikel 223 van het 
Burgerlijk Wetboek komen te vervallen. (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 221, 
zesde lid en 223 Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0292.N nr. 99 

Maatregelen genomen door de vrederechter – Voorzitter van de rechtbank zetelend in 
kort geding – Bevoegdheid – Levensonderhoud. 

De voorzitter van de rechtbank zetelend in kort geding kan voorlopige maatregelen 
bevelen die verschillend zijn van die welke door de vrederechter werden bevolen, zonder 
dat gewijzigde omstandigheden moeten bewezen zijn. (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 221, zesde lid en 223 Burgerlijk Wetboek.) 
20 februari 2006 C.2004.0292.N nr. 99 

Toepasselijke regels – Uitkering tot levensonderhoud – Voorafgaande overeenkomst. 

De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht  (Art. 1288, 4° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding – Provisionele uitkering – Vordering ingesteld 
na de ontbinding van het huwelijk – Bestaan van een andere hangende vordering tot 
echtscheiding – Bevoegdheid. 

Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door een in 
kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering van een 
van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van een 
provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als 
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende  (Artikelen 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 
301 Burgerlijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0273.N nr. 418 



– 111 – 

Onderhoudsbijdrage – Eiser – Vaststaand ingevolge definitieve echtscheiding – Overspel. 

De rechter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt over een 
vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage moet rekening houden met de 
aangevoerde overspelige relatie van de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vordert en 
die vaststaat ingevolge een inmiddels definitieve echtscheidingsuitspraak  (Art. 1280 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
Verschillende nationaliteiten – Persoonlijk statuut – Verblijfplaats in verschillende 
landen – Wetsconflict – Toepasselijke wet – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

De wet die op de echtscheiding is toegepast in de Staat waar zij is uitgesproken of erkend 
is, regelt de onderhoudsverplichtingen tussen de uit de echt gescheiden echtgenoten van 
een verschillende nationaliteit en die in verschillende landen verblijven, aangezien de wet 
van de gewone verblijfplaats van de uitkeringsgerechtigde na echtscheiding leidt naar de 
toepassing van de Overeenkomst van 's Gravenhage van 2 oktober 1973 over de 
toepasselijke wet inzake onderhoudsverplichtingen  (Art. 8 Verdrag van Den Haag 2 okt. 
1973.) 
10 februari 2006 C.2004.0517.F nr. 89 

Verschillende nationaliteiten – Persoonlijk statuut – Verblijfplaats in verschillende 
landen – Wetsconflict – Toepasselijke wet – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

Wanneer de ex–echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben en in verschillende landen 
verblijven, leidt de keuze voor de wet die hun persoonlijk statuut regelt naar de toepassing 
van de wet van de gewone verblijfplaats van de uitkeringsgerechtigde na echtscheiding  
10 februari 2006 C.2004.0517.F nr. 89 

Uitkering na echtscheiding. 

Uit de overweging alleen dat de echtscheiding is opgedrongen aan de echtgenoot wiens 
schuld aan de scheiding niet bewezen is, kan niet wettig worden afgeleid dat de andere 
echtgenoot moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het 
ophouden van het samenleven. (Artikelen 301, § 1, en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Echtgenoten met dezelfde nationaliteit – Toepasselijke wet – Uitkering na echtscheiding – 
Wettenconflict. 

De vordering tot het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding kan alleen worden 
beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de gewezen 
echtgenoten. Wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut 
geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit  (Art. 3, derde lid 
Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Vaststelling – Ingrijpende wijziging in de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde 
echtgenoot – Criteria – Uitkering na echtscheiding. 

Wanneer de rechter uitspraak moet doen over een vordering tot herziening van een 
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uitkering na echtscheiding wegens een ingrijpende wijziging in de toestand van de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij rekening houden met de wijziging die zich in 
de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak 
van de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen 
aanzienlijke of ingrijpende wijziging. (Art. 301, § 3 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2005.0090.F nr. 291 

Aard – Uitkering – Grens. 

De bij artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde grens vormt geen regel 
van openbare orde. (Art. 301, § 4 Burgerlijk Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0139.F nr. 350 

Wettigheid – Uitkering – Vaststelling door rechter – Dading tussen de uit de echt 
gescheiden echtgenoten – Grens. 

Geen enkele wetsbepaling verbiedt de uit de echt gescheiden echtgenoten een dading aan 
te gaan over de uitkering die de rechtbank krachtens artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft toekent uit de goederen 
en de inkomsten van de andere echtgenoot. (Art. 301 Burgerlijk Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0139.F nr. 350 

Wettigheid – Uitkering – Overeengekomen vaststelling na echtscheiding. 

Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat de uit de echt gescheiden echtgenoten 
bij overeenkomst de uitkering vaststellen die aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen op de goederen en inkomsten van de andere echtgenoot is verschuldigd. 
(Artikelen 301 en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2005.0185.F nr. 372 

Uitkering – Wijziging – Overeengekomen vaststelling na echtscheiding. 

De uitkering die na de echtscheiding bij overeenkomst is vastgesteld kan worden 
gewijzigd op voorwaarde dat de partijen een beding van herziening of beperking hebben 
bepaald. (Impliciete oplossing). (Artikelen 307bis en 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2005.0185.F nr. 372 

Echtscheiding uitgesproken ten laste van de echtgenoten – Hoger beroep van de 
echtgenote – Overschrijving van de echtscheiding ten nadele van de echtgenoot – 
Vernietiging van de echtscheiding ten laste van de echtgenote en toestemming tot  – 
Voorlopige vordering tot onderhoudsuitkering van de echtgenote – Uitkering tot 
levensonderhoud na echtscheiding. 

Wanneer het hof van beroep een vonnis tenietdoet in zoverre het de echtscheiding 
uitspreekt tegen eiseres op grond van art. 229 Burgerlijk Wetboek en, alvorens uitspraak 
te doen over de rechtsvordering tot echtscheiding van de echtgenoten, onderzoekingen 
heeft toegestaan, verantwoordt het bestreden vonnis niet naar recht zijn beslissing tot 
verwerping van de door eiseres ingestelde voorlopige vordering tot onderhoudsuitkering, 
op grond dat  het hof van beroep heeft beslist dat het overspel van de echtgenote bewezen 
is, dat de onderzoekingen slechts toegestaan werden zodat zij zou kunnen bewijzen dat het 
overspel niet beledigend was en dat zij geacht wordt in fout te zijn omdat het overspel 
vermoed wordt beledigend te zijn  (Art. 301 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2006.0171.F nr. 486 
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Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen – Wettigheid – Wijze 
ambtshalve door de rechter gekozen – Herzieningsclausule – Methode–Renard – 
Vervanging – Levensonderhoud – Verbindende kracht – Echtscheiding door onderlinge 
toestemming – Voorafgaande overeenkomst. 

Indien voor de echtscheiding door onderlinge toestemming de onderhoudsbijdrage van de 
echtgenoten voor de kinderen bij overeenkomst is vastgesteld en deze gegrond is op de 
evolutie van de feitelijke toestand en er geen stukken zijn waaruit de verhoging van de 
kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter die wijze van vaststelling niet door een 
andere wijze van berekening – de zogenaamde "methode–Renard" – waarvan hij vaststelt 
dat het resultaat ervan in casu de werkelijke behoeften van de kinderen overtreft, 
vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging toe te staan. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1288, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2005.0513.F nr. 630 

ECONOMIE 
Apotheker – Activiteit. 

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel 
en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op duurzame wijze 
een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

EIGENDOM 
Retentierecht. 

De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de 
schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht op ongestoord genot 
van eigendom. (Art. 544 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Tegenwerpelijkheid – Retentierecht. 

Het retentierecht is, met betrekking tot roerende lichamelijke zaken, ook tegenwerpelijk 
aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die niet de schuldenaar is, op voorwaarde 
van de goede trouw van de schuldeiser  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde – Mede–eigendom. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

Aard – Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop 
aan een derde – Mede–eigendom – Verdeling. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
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goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

ENERGIE 
Aard – Elektrische energie – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder openbaar 
domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen – Miskenning 
van wetsbepalingen – Elektriciteitsleidingen – Weigering. 

Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening bepaalt 
slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten 
hun recht tot verwijzing van de leidingen en tot uitvoering van de werken die daarmee 
verband houden uitoefenen, zodat het niet betalen van de kosten van de verplaatsing geen 
strafrechtelijk gesanctioneerde "overtreding van de wet" uitmaakt  (Artikelen 13, derde lid 
en 24, eerste lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Elektriciteitsvoorziening – Elektrische energie – Overtreding. 

De delictomschrijving "overtreding van deze wet" in artikel 24, eerste lid van de wet van 
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening heeft uitsluitend betrekking op een handelen 
dat, getoetst aan een in de wet voorkomend gebod of verbod, wederrechtelijk is. (Art. 24, 
eerste lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Aard – Elektrische energie – Verplaatsing – Kostenregeling – Betaling van de kosten tot 
het verplaatsen – Weigering van vergunninghouder – Vordering van de overheid – 
Elektriciteitsleidingen. 

De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de 
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën 
of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot 
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de 
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde 
burgerlijke rechtsvordering  (Art. 13, derde lid Wet 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

Elektriciteit – Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten – Gebrek in de installatie – 
Levering van een onbewerkt product – Producent. 

De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat het normale 
productieproces uit te voeren en een onbewerkt product levert, verliest daardoor niet de 
hoedanigheid van producent. (Art. 2, tweede en derde lid Wet 25 feb. 1991 betreffende de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken.) 
6 april 2006 C.2005.0156.N nr. 209 
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ERFDIENSTBAARHEID 
Gevolg – Niet–uitoefening ervan gedurende dertig jaar – Beperkt gebruik – 
Erfdienstbaarheid van overgang. 

Het beperkte gebruik van een erfdienstbaarheid gedurende een termijn van dertig jaar kan 
tot gevolg hebben dat die erfdienstbaarheid gedeeltelijk tenietgaat en dat ze bijgevolg 
beperkt wordt tot de grenzen waarbinnen zij werd uitgeoefend; mits de materiële 
gesteldheid van de plaats de volledige uitoefening van de erfdienstbaarheid mogelijk 
maakt, kan de omstandigheid dat de eigenaar van het heersend erf, die de 
erfdienstbaarheid uitoefent overeenkomstig zijn titel, en het gebruik ervan beperkt tot wat 
hij nodig heeft en wat hem past, evenwel niet worden beschouwd als een beperkt gebruik 
dat het gedeeltelijk tenietgaan van de erfdienstbaarheid tot gevolg kan hebben. (Art. 708 
Burgerlijk Wetboek.) 
6 januari 2006 C.2004.0358.F nr. 18 

Heersend erf – Dienend erf – Gedeelten van een erf die aan een zelfde eigenaar 
toebehoren – Begrip. 

Een erfdienstbaarheid onderstelt een heersend erf en een dienend erf die aan verschillende 
eigenaars toebehoren; er kan derhalve geen erfdienstbaarheid worden gevestigd tussen 
gedeelten van een erf die aan een zelfde eigenaar toebehoren. (Art. 637 Burgerlijk 
Wetboek.) 
13 oktober 2006 C.2005.0316.N nr. 489 

ERFENISSEN 
Aard van de wettelijke bepalingen – Vereffening en verdeling. 

De regeling in het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek van de wijze waarop de 
vereffening–verdeling van een nalatenschap moet verlopen is niet van openbare orde of 
dwingend recht. (Art. 819 Burgerlijk Wetboek; Art. 1205 Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Aard – Overdracht van onroerende en roerende onverdeelde rechten door erfgenamen 
aan een niet–erfgerechtigde derde – Uitoefening van het recht van erfuitkoop door één 
van die erfgenamen – Nalatenschap. 

Artikel 841 Burgerlijk Wetboek is een uitzonderingsbepaling die afwijkt van het gemeen 
recht, daar het op grond hiervan mogelijk is de verkrijger het voordeel van een bij wet 
toegestane overeenkomst te ontnemen, teneinde het toe te kennen aan een persoon die 
geen partij is geweest bij die overeenkomst. (Art. 841 Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Overdracht van onroerende en roerende onverdeelde rechten door erfgenamen aan een 
niet–erfgerechtigde derde – Uitoefening van het recht van erfuitkoop door één van die 
erfgenamen – Nalatenschap – Doel. 

Erfuitkoop strekt ertoe de zaken van de familie te beschermen tegen de vermenging van 
derden, moeilijkheden te voorkomen die door de aanwezigheid van die derden bij de 
verdeling kunnen ontstaan en het behoud van het familiefortuin te bevorderen  (Art. 841 
Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Overdracht van onroerende en roerende onverdeelde rechten door erfgenamen aan een 
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niet–erfgerechtigde derde – Uitoefening van het recht van erfuitkoop door één van die 
erfgenamen – Gewettigdheid van het belang – Nalatenschap – Belang – Grondslag. 

De gewettigdheid van het belang bij erfuitkoop vloeit niet uitsluitend voort uit de 
hoedanigheid van erfgenaam, maar uit het voornemen van degene die het uitoefent om 
één van de doeleinden te verwezenlijken waarvoor dat uitzonderlijk recht, dat afwijkt van 
het gemeen recht, in het leven is geroepen; die doeleinden zijn niet alleen beperkt tot het 
behoud van de goederen binnen de familie  (Art. 841 Burgerlijk Wetboek.) 
7 september 2006 C.2004.0032.F nr. 395 

Valse oorzaak – Oorzaak – Afstand. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling, zegt dat de oorzaken van de 
verzakingen aan de nalatenschappen van zijn ouders hierin bestonden dat de verzaker "het 
voorspelbare maar niet vaststaande risico" wilde ontlopen van de "desastreuze financiële 
gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet in de zekerheid van die 
veroordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet bleek dat die handelingen 
op een valse oorzaak waren gegrond. (Artikelen 1108, 1110 en 1131 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Verdeling. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

ERFPACHT (RECHT VAN) 
Wettigheid – Minimumduur – Beding tot beëindiging vóór het verstrijken van de 
minimumduur – Duur. 

De bepaling dat een erfpacht niet mag worden gevestigd voor een termijn korter dan 
zevenentwintig jaar staat niet in de weg dat de partijen in de erfpachtovereenkomst een 
beding opnemen waardoor de overeenkomst kan worden beëindigd, ook al is de 
minimumduur van zevenentwintig jaar niet verstreken, ingeval van een 
insolventieprocedure of ontbinding van de rechtspersoon–erfpachter. (Art. 2 Wet 10 jan. 
1824 over het recht van erfpacht.) 
30 maart 2006 C.2004.0486.N nr. 183 
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EUROPESE UNIE 

ALGEMEEN 
Machten – Gemeenschapsrecht – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der 
machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Het Hof is overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen niet verplicht aan het Hof van de Europese Gemeenschappen een 
prejudiciële vraag te stellen, wanneer de uitlegging van een door de instelling van de 
Gemeenschappen genomen akte, duidelijk is  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds krachtens artikel 234 Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen een in dat artikel vermelde bepaling heeft 
uitgelegd en het Hof van cassatie zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht  (Art. 234 
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Er is geen grond om aan het Hof van Justitie E.G. een rechtspunt voor te leggen dat het 
reeds in vorige arresten heeft beslecht, ongeacht de aard van de rechtsplegingen die tot 
zijn rechtspraak hebben geleid en zelfs zonder dat de vragen waarover een geding wordt 
gevoerd strikt identiek zijn. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
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opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Inschrijving van voertuigen – Voertuig ingeschreven in Luxemburg – Hoofdgebruiker met 
woonplaats in België – Voertuig is eigendom van een leasingmaatschappij gevestigd in 
Luxemburg – Gebruiker veroordeeld wegens niet–inschrijving van een voertuig – 
Wegverkeer – Naleving van de artikelen 49 tot 55, E.G.–Verdrag. 

De artikelen 49 tot en met 55, E.G.–Verdrag verzetten zich niet tegen een nationale 
regelgeving van een eerste lidstaat, die een in die Staat woonachtige en werkzame persoon 
verbiedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft gehuurd 
van een in een andere lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer dat voertuig niet in 
eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk bestemd is om aldaar permanent 
te worden gebruikt dan wel in feite aldus wordt gebruikt  (Art. 2, § 1 K.B. 20 juli 2001; 
Art. 29 Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer.) 
20 september 2006 P.2004.0176.F nr. 426 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Verplichting – 
Wijziging – Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Begrip – Hof 
van Cassatie. 

Wanneer het onderzoek van een middel de vragen doet rijzen of a) een overeenkomst 
tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat die firma zich zou 
kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start– en landingsbaan van 
meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de toekomstige 
infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en voorziet in de 
bouw van een controletoren om vluchten mogelijk te maken in de omstandigheden die zij 
omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaande vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht– en dagvluchten zonder 
verlenging van de start– en landingsbaan een project zijn in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu–effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, c) of de 
Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld niet 
rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin met die 
toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu–effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de 
activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Steunmaatregelen – Verplichting – Aanmeldingsplicht – Belastingen – Nationale 
rechterlijke instanties – Miskenning – Bijdragen. 

Wanneer een steunmaatregel met miskenning van de aanmeldingsplicht ten uitvoer is 
gelegd, zijn de nationale rechterlijke instanties in beginsel verplicht de terugbetaling te 
gelasten van de specifiek ter financiering van de tot steun geheven belastingen of 
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bijdragen  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Uitsluiting – Verenigbaarheid – Gemeenschapsrecht – Heffingen – Nationale bepalingen 
– Niet–afwenteling – Weerlegging – Vermoeden – Terugbetaling. 

Het gemeenschapsrecht staat er niet aan in de weg dat nationale wettelijke bepalingen de 
terugbetaling van in strijd met dat recht toegepaste heffingen uitsluiten, wanneer vaststaat 
dat hij die ze heeft moeten betalen ze daadwerkelijk op anderen heeft afgewenteld, dat het 
vermoeden van niet–afwenteling dus kan weerlegd worden en terugbetaling door de 
voornoemde kan worden gevorderd  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Steunmaatregelen – Afwenteling op derden – Bewijslast – Strijdige heffingen – 
Terugbetaling. 

Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; hij die de heffingen heeft 
betaald kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen 
niet op derden zijn afgewenteld  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Gemeenschapsrecht – Heffingen – Strijdigheid – Bevoegdheid van een Lid–Staat – 
Voorwaarden – Bewijs – Terugbetaling. 

Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een Lid–Staat aan de terugbetaling van 
met dat recht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt, zoals dat die heffingen niet of 
niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is 
voldaan door de verzoeker moet geleverd worden  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Steunmaatregelen – Nationale rechterlijke instanties – Bevoegdheid – Commissie. 

Het staat aan de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar zijn met de 
gemeenschappelijke markt, maar die bevoegdheid staat los van deze van de nationale 
rechterlijke instanties toe te zien op de vrijwaring van de rechten van de justitiabelen in 
geval van schending van de aanmeldingsplicht  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Nieuwe steunmaatregelen – Regelmatigheid – Invoering – Aanmeldingsplicht – 
Commissie – Miskenning. 

Geen nieuwe steunmaatregel kan geacht worden regelmatig te zijn ingevoerd als de EG–
Commissie niet tijdig door de voorafgaande procedure van het voornemen van een Lid–
Staat om hem in te voeren op de hoogte werd gebracht  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 
maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Steunmaatregelen – Wijzigingen – Aanmeldingsplicht. 

De aanmeldingsplicht voor een steunmaatregel geldt niet enkel voor zijn invoering maar 
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ook voor zijn wijziging; die verplichting geldt ook als, nadat de EG–Commissie heeft 
geoordeeld dat een steunmaatregel geheel of ten dele niet verenigbaar was met het 
Europees recht, een Lid–Staat de vroegere steunmaatregel wijzigt en vervangt door een 
nieuw steunstelsel  (Art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Tijdstip – Internationale bevoegdheid – Uitbreiding van bevoegdheid – Betwisting van de 
bevoegdheid van de Belgische rechtbank – Burgerlijke zaken. 

De betwisting van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter kan, zo zij al 
niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaatsvinden na het tijdstip 
van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de aangezochte 
rechter voorgedragen verweer is te beschouwen  (Art. 18 Executieverdrag van 27 sept. 
1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de 
wet van 13 jan. 1971.) 
28 april 2006 C.2005.0460.F nr. 249 

Cumulatie – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad 
van 29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Uitgangspunt – Procestermijn – 
Begin – Wijze. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat, ingeval van cumulatie van de wijze van verzending en betekening van een 
gerechtelijk stuk, van de eerste geldig verrichte betekening moet worden uitgegaan om te 
bepalen wanneer voor de geadresseerde een procestermijn ingevolge een betekening 
begint te lopen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 
mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Rangorde – Uitlegging – Betekening – Verordening (E.G.) nr 1348/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 – Gerechtelijk stuk – Verzending – Wijzen. 

De Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 moet aldus worden 
uitgelegd dat ze geen enkele rangorde vaststelt tussen de wijzen van verzending en 
betekening van een gerechtelijk stuk, door tussenkomst van een verzendende instantie en 
een ontvangende instantie aangeduid door de lidstaten of aan zich in een andere lidstaat 
bevindende personen rechtstreeks per post, zodat het mogelijk is het op een van deze twee 
wijzen dan wel gelijktijdig op de twee wijzen te betekenen  (Artikelen 4 t.e.m. 11 en 14 
Verordening Raad E.G. nr. 1348/2000 van 29 mei 2000.) 
15 mei 2006 C.2004.0043.N nr. 272 

Schending van het gemeenschapsrecht – Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – 
Gezag van gewijsde – Gevolg. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
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voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Europees Executieverdrag – Internationale bevoegdheid – Verbintenis uit onrechtmatige 
daad – Plaats waar de schade is ingetreden. 

Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met toepassing 
van art. 5, 3°, Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de schade is 
ingetreden, is dit de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke 
gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd, en niet de plaats waar 
de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk 
ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen 
ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade  (Art. 5, 3° 
Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G. betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.) 
6 oktober 2006 C.2005.0580.N nr. 466 

Verplichting – Geoorloofdheid – Motorvoertuigensector – Verticale overeenkomsten – 
Dealer – Leasingmaatschappij – Verkoop. 

Uit de artikelen 1, w, 2, 1° en 4,1°, b) iii) van de Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de 
Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG–
Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen in de motorvoertuigensector volgt niet kennelijk dat de leveranciers het recht 
hebben aan een dealer op te leggen dat hij niet mag verkopen aan een leasingmaatschappij 
tenzij deze zich ertoe verbindt een minimale termijn van zes maanden verhuring te eisen 
van de lessor. (Art. 1, w, 2, 1° en 4,1°, b), iii Verordening Comm. E.G. nr. 1400/2002 van 
31 juli 2002.) 
6 oktober 2006 C.2005.0266.N nr. 464 

Wijze van beroepsuitoefening – Advocaat – Bevoegdheid – Orde van Advocaten. 

Een Orde van advocaten kan beslissen dat de advocaten niet in dienstverband mogen 
staan en dat zij zonder band van ondergeschiktheid maar alleen als zelfstandigen hun 
hoofdberoep moeten uitoefenen. (Artikelen 437, eerste lid, 4° en 477ter, § 3 Gerechtelijk 
Wetboek; Art. 4, lid 1 E.E.G.–Richtlijn 77/249 van de Raad van 22 maart 1977.) 
6 oktober 2006 C.2005.0394.N nr. 465 

Rechterlijke toetsing – Milieubeleid – Door de wetgever uitgewerkte regelgeving. 

Aangezien een aantal doelstellingen en beginselen van artikel 130 R oud E.G.–Verdrag 
tegen elkaar moeten worden afgewogen en wegens de ingewikkeldheid van de toe te 
passen criteria moet de rechterlijke toetsing noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot de 
vraag of de wetgever, bij de vaststelling van een bepaalde regeling, de voorwaarden voor 
de toepassing van deze verdragsbepaling kennelijk verkeerd heeft beoordeeld  (Art. 130 
R.2 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 
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ALLERLEI 
Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikel 4.2, Verordening (E.E.G.) nr 
1031/88 van 18 april 1988 – Artikelen 39 en 40, TIR–Overeenkomst – Artikel 2.1, c, 
Verordening (E.E.G.) nr 2144/87 van de Raad van 13 juli 1987 – Douanerechten. 

Uit artikel 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 en de artikelen 39 en 40 van de 
TIR–Overeenkomst volgt dat de houder van het carnet TIR, als persoon die 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verplichtingen welke voor aan de rechten 
bij invoer onderworpen goederen voortvloeien uit de voorlopige opslag of de 
gebruikmaking van de douaneregeling waaronder deze goederen zijn geplaatst, één van de 
personen is die gehouden is tot betaling van de douaneschuld bij invoer, indien aan 
rechten bij de invoer onderworpen goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, 
zoal bedoeld in artikel 2.1, c, van Verordening (E.E.G.) nr 2144/87  (Art. 4.2 E.E.G.–
Verordening nr 1031/88 van 18 april 1988; Artikelen 39 en 40 Douaneovereenkomst van 
14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets 
TIR.) 
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988. 

De artikelen 4.1 en 4.2 van de Verordening (E.E.G.) nr 1031/88 van de Raad van 18 april 
1988 betreffende de vaststelling van de personen die gehouden zijn tot betaling van een 
douaneschuld, laten toe zowel de natuurlijke persoon, orgaan of aangestelde, door wiens 
toedoen de rechtspersoon handelde, die krachtens artikel 257, § 1, A.W.D.A. 
strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor de niet–aanzuivering, hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen voor de betaling van de douaneschuld  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Vaststelling van overtreding of onregelmatigheid – Artikel 37, TIR–Overeenkomst – 
Douanerechten. 

De vaststelling, door het kantoor van vertrek, dat de goederen niet aan het kantoor van 
doorgang werden aangeboden of de douaneregeling waaronder onder geleide van een 
carnet TIR vervoerde documenten werden geplaatst, niet werd gezuiverd, houdt een 
vaststelling van overtreding of onregelmatigheid in de zin van artikel 37, TIR–
Overeenkomst en artikel 10.3 van de Verordening (E.E.G.) nr 719/91  (Art. 37 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR; Art. 10.3 E.E.G.–Verordening nr 719/91 van de Raad van 
21 maart 1991 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van carnets TIR en van 
carnets ATA als doorvoerdocumenten.) 
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Betaling van rechten en heffingen ter zake van invoer of uitvoer – Organisatie die zich 
garant heeft gesteld voor TIR–vervoer – Artikel 8, TIR–Overeenkomst. 

Artikel 8 van de TIR–Overeenkomst dat de verbintenissen en de aansprakelijkheid regelt 
van de organisatie die zich met betrekking tot een TIR–vervoer garant heeft gesteld, doet 
geen afbreuk aan de verplichting tot betaling die rust op de personen die rechtstreeks de 
rechten en heffingen ter zake van de invoer of uitvoer verschuldigd zijn  (Art. 8 
Douaneovereenkomst van 14 nov. 1975 inzake het internationale vervoer van goederen 
onder dekking van carnets TIR.) 
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 
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Witwasrichtlijn – Autoriteiten – Cel voor Financiële Informatieverwerking – Toepassing. 

De autoriteiten, bedoeld in de artikelen 1 en 6 van de Witwasrichtlijn, zijn de nationale 
autoriteiten die in het bijzonder met de bestrijding van het witwassen van geld zijn belast; 
d.i. in België de Cel voor Financiële Informatieverwerking  (Artikelen 1 en 6 Richtlijn 
91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Vennootschap. 

Het tijdstip van staking van betaling door een vennootschap kan worden vastgesteld tot op 
het tijdstip van haar ontbinding, wanneer het vennootschapsvermogen, volgens het 
toepasselijk recht, vereffend wordt, ook zonder dat daartoe door de vennoten een formele 
beslissing tot ontbinding werd genomen  (Art. 12, zesde lid Wet 8 aug. 1997.) 
19 januari 2006 C.2004.0446.N nr. 43 

Staking van betaling – Tijdstip vervroegd voor het faillissementsvonnis. 

Wanneer de rechtbank het tijdstip waarop de gefailleerde wordt geacht te hebben 
opgehouden te betalen vervroegt tot een tijdstip voor het vonnis van faillietverklaring, 
moet zij vaststellen dat de koopman op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en 
dat zijn krediet is geschokt op dat tijdstip waarop zij de staking van betaling vaststelt  
(Art. 12, tweede lid Wet 8 aug. 1997.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 

RECHTSPLEGING 
Aard – Recht van verdediging – Vervanging – Gevolgen – Curator. 

De beslissing van de rechtbank van koophandel om een curator te vervangen is een 
rechtsprekende handeling, waarop het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
van toepassing is  (Art. 31 Wet 8 aug. 1997.) 
30 juni 2006 C.2006.0298.F nr. 374 

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) 
Aard – Geldsom – Mogelijkheid – Ontvangst – Verplichting van de lasthebber – 
Lastgeving – Schuldvergelijking. 

De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn 
volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien als een 
schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor 
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al 
is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artikelen 1291, 1984 en 1993 
Burgerlijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0163.N nr. 368 

Akkoordprocedure – Boedelschuld. 

Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de 
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akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris 
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling en zijn 
aangegaan voor de homologatie van het akkoord gelden als boedelschulden van het latere 
faillissement. (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
8 september 2006 C.2005.0284.N nr. 397 

Akkoordprocedure – Handelingen, door de schuldenaar verricht met de medewerking, 
machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting. 

Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met 
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting moeten 
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte 
handelingen. (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
8 september 2006 C.2005.0284.N nr. 397 

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS 
Roerende goederen – Eigendomsoverdracht – Beding van opschorting tot de volledige 
betaling van de prijs – Faillissement van de koper – Verkoop – Terugvordering. 

Wanneer, in geval van verkoop van roerende goederen, in de algemene 
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot opschorting van 
eigendomsoverdracht tot de volledige betaling van de prijs opgenomen wordt, is niet 
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101 Wet 8 aug. 1997.) 
25 september 2006 C.2005.0554.F nr. 434 

GERECHTELIJK AKKOORD 
Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 
oordeelt dat de partijen overeengekomen zijn samen en op dezelfde zichtrekening 
verschillende onderscheiden verrichtingen uit te voeren, die zij van elkaar afhankelijk 
hebben gemaakt, en dat het algemeen compensatiebeding, waarbij zij hun wederzijdse 
schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond van 
een overeenkomst in een verhouding van samenhang hebben geplaatst, deel uitmaakt van 
een algemene economische verrichting, beslist naar recht dat er tussen de wederzijdse 
schuldvorderingen een zodanige nauwe samenhang bestaat dat ze onderling in 
vergelijking kunnen worden gebracht  (Art. 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 
opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Uit het onderling verband van de artikelen 1293, 3° Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat, na het vonnis dat de verzoeker de 
voorlopige opschorting van betaling verleent, vergelijking tussen wederzijdse 
schuldvorderingen die door een nauwe samenhang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk 
is. (Art. 1293, 3° Burgerlijk Wetboek; Art. 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 
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Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Gerechtelijk akkoord. 

De neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord doet een samenloop 
ontstaan  
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Uit de artikelen 13, tweede lid, 21, § 1, en 22 W. 17 juli 1997 volgt niet dat  vergelijking 
van wederzijdse schuldvorderingen die onderling een nauwe samenhang vertonen 
verboden is na de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord  (Art. 13, 
tweede lid, 21, § 1 en 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Mogelijkheid – Schuldvorderingen waarvoor aangifte werd gedaan – Schulden ontstaan 
tijdens de periode van voorlopige opschorting – Wettelijke schuldvergelijking. 

Wettelijke schuldvergelijking blijft mogelijk tussen een schuldvordering die voortvloeit 
uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in het gerechtelijk akkoord 
aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de debiteur die tijdens de periode 
van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevolge van de verdere uitvoering van deze 
overeenkomst die ertoe strekt de continuïteit van de onderneming te verzekeren  
(Artikelen 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek; Art. 9 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
1 juni 2006 C.2004.0564.N nr. 303 

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN 

Oude en nieuwe wet – Verduistering of verberging van activa – Artikel 577, 2°, 
Faillissementswet 1851 – Artikel 489ter, 1° SW, ingevoegd bij artikel 120, 
Faillissementswet 1997. 

Ook vóór de faillissementswet van 8 augustus 1997, in werking getreden op 1 januari 
1998, waren de ontdraging van activa en de niet–tijdige aangifte van faillissement 
strafbaar en zij zijn dit nog steeds  (Artikelen 489bis, 4° en 489ter, 1° Strafwetboek.) 
28 november 2006 P.2006.1177.N nr. 607 

Niet–aangifte van faillissement – Oude en nieuwe wet – Artikel 574, 4°, Faillissementswet 
1851 – Artikel 489bis, 4° Sw., ingevoegd bij artikel 119, Faillissementswet 1997. 

Ook vóór de faillissementswet van 8 augustus 1997, in werking getreden op 1 januari 
1998, waren de ontdraging van activa en de niet–tijdige aangifte van faillissement 
strafbaar en zij zijn dit nog steeds  (Artikelen 489bis, 4° en 489ter, 1° Strafwetboek.) 
28 november 2006 P.2006.1177.N nr. 607 

ALLERLEI 
Rechter–commissaris – Toezichtsplicht – Beoordeling – Inhoud. 

De algemene toezichtsplicht die rust op de rechter–commissaris impliceert dat hij er op 
toeziet, in het belang van de failliet en de schuldeisers, dat de curator de wettelijke 
verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer en de correcte vereffening van 
het faillissement moeten waarborgen  
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21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Staat – Rechter–commissaris – Fout in de toezichtsbevoegdheid – Beoordeling. 

De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter–commissaris in het raam 
van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout moet worden 
beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruitziende rechter–
commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

GEESTESZIEKE 
Vonnis in hoger beroep – Rechtbank van eerste aanleg – Verzet. 

Artikel 30, § 1, W. 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke, krachtens hetwelk tegen de vonnissen van de vrederechter geen verzet kan 
worden gedaan, is niet van toepassing op vonnissen die de rechtbank van eerste aanleg in 
hoger beroep heeft gewezen. (Art. 30, § 1er Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van 
de geesteszieke.) 
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

GEESTRIJKE DRANKEN 
Nieuwe wet – Vergunningsrecht – Afschaffing van de telastlegging niet–betaling van het 
vergunningsrecht. 

Ofschoon de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de Wet van 28 december 1983 
betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, 
inwerkinggetreden op 14 juni 2004, het vergunningsrecht handhaaft, schaft zij 
daarentegen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij bijgevolg 
alle bepalingen op die het niet betalen ervan beteugelden  
20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

Exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken – Verplichting om de vergunning te 
verkrijgen en het vergunningsrecht te betalen – Onderscheiden gedragingen – Aanhouden 
van telastlegging ontbreken vergunning en afschaffing van telastlegging niet betalen van 
het vergunningsrecht. 

De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van de daartoe 
vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen zijn twee 
onderscheiden gedragingen; het aanhouden van de eerste telastlegging belet de 
retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging wordt afgeschaft. 
20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

K.B. 3 april 1953 – Accijnzen – Slijterijen van gegiste dranken – Voorwaarden – 
Voetbalkantine – Artikel 17 – Begrip – Openingsbelasting – Toepassing. 

Een kantine die in het kader van de activiteiten van een voetbalclub wordt geëxploiteerd, 
waarvan gebleken is dat zij hoofdzakelijk dient om de dorst te lessen van de deelnemers 
aan de sportwedstrijden, – waarbij ieder van de leden van de feitelijke vereniging zijn 
consumpties aan inkoopprijs betaalt –, wordt gelijkgesteld met een voor het publiek 
toegankelijke ruimte en de verantwoordelijke met een slijter; zij is onderworpen aan een 
voorafgaande verklaring op het accijnskantoor en aan de daarmee samengaande 
openingsbelasting en is geen eigenlijke private kring waarvan de toegang gereglementeerd 
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is en welke niet uitsluitend of hoofdzakelijk opgericht is noch bezocht wordt om sterke of 
gegiste dranken te gebruiken. (Art. 17, §§ 1 en 2 K.B. van 3 april 1953 gecoördineerde 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.) 
15 november 2006 P.2006.0788.F nr. 562 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 
Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Luchtruim – Bevoegdheid van de federale Staat – 
Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De soevereiniteit van de federale Staat over het luchtruim heeft niet tot gevolg dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel, 
voor het aan de grond waargenomen geluid grenswaarden zou mogen vaststellen die niet 
mogen worden overschreden door de vliegtuigen die in het luchtruim boven dat gewest 
vliegen  (Artikelen 6, § 1, II, eerste lid, 1°, en 78 Bijzondere wet tot hervorming der 
instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Artikelen 1, 2, 4, 7, tweede 
lid, 8, eerste lid, en 38 Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen; Art. 9 Ordonnantie Brussels hoofdstedelijk gewest van 17 juli 1997 
betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving.) 
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 

Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven 
Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

De bevoegdheid waarover alleen de federale Staat beschikt om de uitrusting en de 
uitbating van de luchthaven Brussel–Nationaal te regelen sluit de bevoegdheid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet uit om, met inachtneming van het 
proportionaliteitsbeginsel, normen inzake leefmilieu betreffende de geluidshinder uit te 
vaardigen, zelfs als die zou veroorzaakt zijn door het luchtverkeer dat een gevolg is van 
de uitbating van die luchthaven  (Art. 9 Ordonnantie Brussels hoofdstedelijk gewest van 
17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving; Art. 6, § 
1, X, eerste lid, 7° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. 
bij de wet van 8 aug. 1988; Artikelen 4, en 8, eerste lid Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met 
betrekking tot de Brusselse instellingen.) 
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de 
geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de 
federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevestiging 
van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
Onduidelijk middel. 

Het middel dat gegrond is op de bewering dat de bevoegdheid van de federale Staat 
inzake uitrusting en uitbating van de luchthaven Brussel–Nationaal en die van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de strijd tegen de geluidshinder nauw verbonden 
zijn, maar niet preciseert waarom die bevoegdheden dermate vervlochten zijn dat zij enkel 
nog in samenwerking zouden kunnen uitgeoefend worden, is onduidelijk en derhalve 
niet–ontvankelijk  
21 december 2006 C.2005.0464.F nr. 669 
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GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN 
Beoordelingscriteria – Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – 
Hoedanigheid van de heffingsplichtige – Vlaams Gewest. 

De heffingsregeling vervat in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren laat de 
hoedanigheid van heffingsplichtige, die voortvloeit uit de afname van water op het 
grondgebied van het Vlaams Gewest van een openbaar distributienet, niet afhangen van 
de omstandigheid dat de afnemer het afgenomen water heeft gebruikt of geloosd, noch 
van de omstandigheid dat de afnemer een openbare watervoorzieningsmaatschappij is of 
niet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 
172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Indien de heffing op de waterverontreiniging wordt gevestigd ten name van de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige, is deze gehouden tot betaling van de heffing, 
die hij echter kan verhalen op de werkelijke verbruiker indien hij zelf niet de werkelijke 
verbruiker is; de werkelijke verbruiker wordt niet vrijgesteld van de heffing wanneer deze 
heffing niet te zijnen laste wordt gevestigd, en geniet dan ook geen voorrecht in de zin 
van artikel 172 van de Grondwet. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede lid Wet van 26 maart 
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 
R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams Gewest. 

De heffingsregeling waarin artikel 35bis, § 3, van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren voorziet, is niet kennelijk in strijd met artikel 130 R.2 oud EG–
Verdrag nu deze regeling het beginsel van dat verdrag "de vervuiler betaalt" als 
uitgangspunt heeft, en dit beginsel verwezenlijkt hetzij rechtstreeks wanneer de 
heffingsplichtige de werkelijke verbruiker is, hetzij onrechtstreeks wanneer de 
onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige niet of slechts ten dele de werkelijke 
verbruiker is, doordat de heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke 
verbruiker, waardoor deze uiteindelijk de heffing draagt. (Art. 35bis, § 3, eerste en tweede 
lid Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging; Art. 130 R.2 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap.) 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N nr. 499 

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

GEMEENTEBELASTINGEN 
Rechtbank – Ontvankelijk – Administratieve beslissing – Bevoegdheid – Beroep – 
Bezwaarschrift. 

Het beroep van de belastingplichtige bij de rechtbank brengt de ontvankelijkheid van het 
door de administratieve beslissing aangenomen bezwaarschrift niet in het gedrang en legt 
aan het gerecht uitsluitend de vraag naar de gegrondheid van dat bezwaarschrift voor  
(Artikelen 17, 18 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
20 januari 2006 F.2005.0010.F nr. 47 

Vereisten – Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Verenigbaarheid 
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met de gelijkheid inzake belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Industriële ruïnes. 

De in de belastingverordening bedoelde installaties vallen niet onder de jaarlijkse 
belasting, verschuldigd door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die eigenaar is 
van op het grondgebied van de stad gelegen ruïnes van industriële gebouwen, die al dan 
niet zichtbaar zijn van op de openbare weg, wanneer zij voor andere activiteiten worden 
aangewend, zonder dat de activiteiten waarnaar de omschakeling geschiedt, van 
industriële aard dienen te zijn. (Artikelen 1 en 2 Belastingverordening van 14 feb. 1995 
van de stad La Louvière.) 
14 september 2006 F.2005.0064.F nr. 416 

Personenbelasting – Bestuur – Aanvullende gemeentebelasting – Doorstorting – Fout – 
Laattijdigheid – Ontstentenis. 

Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting maakt slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer blijkt dat 
het, alle omstandigheden in acht genomen, kennelijk niet gehandeld heeft binnen een 
redelijke termijn. (Art. 469, eerste lid WIB92.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Ongrondwettigheid. 

De ongrondwettigheid van één van de artikelen van een belastingverordening maakt de 
gehele belastingverordening nietig, wanneer de bepalingen ervan een onsplitsbaar geheel 
vormen, daar zij alle betrekking hebben op een belasting die in strijd met het 
gelijkheidsbeginsel is ingevoerd  (Artikelen 10, 11, 159 en 172 Grondwet 1994.) 
16 november 2006 F.2005.0072.F nr. 570 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

PROVINCIEBELASTINGEN 
Belasting op sigarettenautomaten – Gelijkheid en niet–discriminatie voor de belasting – 
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Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Objectieve en 
redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

GENEESKUNDE 

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn bepaald, 
hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen 
van gegevens die het bestaan van een handel in verdovende middelen aantonen; de 
bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de 
speurders op grond van inlichtingen uit een niet–geïdentificeerde bron beschikten en wat 
dat betreft kan hij eveneens rekening houden met de vorm en de inhoud van de inlichting 
alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van om het even 
welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is bestemd, zodra 
de speurders, vóór de huiszoeking, over ernstige en objectieve aanwijzingen over het 
bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen 
met het oog op verkoop, beschikken  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

De teelt van cannabis voor verkoop en de teelt van cannabis voor andermans gebruik is 
strafbaar op grond van artikel 2bis Drugswet en artikel 26bis, 4° van het koninklijk besluit 
van 31 december 1930  (Art. 2bis Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 4° en 28 K.B. 31 
dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

De artikelen 26bis, 2° en 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 die een 
minder zware straf stellen op de invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf en bezit van 
slaap– en verdovende middelen die betrekking hebben op cannabis alsmede op de teelt 
van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik, doen geen afbreuk aan de strafbaarheid van 
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andere dan voor persoonlijk gebruik gepleegde misdrijven met betrekking tot cannabis  
(Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31 dec. 
1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Gevolg – Strafbaarstelling – Bestraffing – Misdrijf – Verdovende middelen. 

De bestraffingschaal van de artikelen 26bis, 2°, 3°, en 4° van het koninklijk besluit van 31 
december 1930 doet geen afbreuk aan de strafbaarheid van misdrijven met betrekking tot 
cannabis  (Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 
31 dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Bezit – Misdrijf "ten aanzien van" een minderjarige – Misdrijf – Verdovende middelen. 

Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leeftijd van de 
persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artikelen 1 en 2bis, Drugwet werd 
gepleegd, heeft de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjarigen wegens 
hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad; die bescherming gaat ervan uit dat het ten 
laste gelegde bezit voor de minderjarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in dat, 
ofwel de minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich bewust 
te zijn van de feiten die in zijn aanwezigheid worden gepleegd, ofwel dat de verdovende 
middelen in zijn aanwezigheid werden gebruikt zodat hij rechtstreeks het risico loopt 
bepaalde gevolgen ervan te ondergaan  (Artikelen 1 en 2bis Wet 24 feb. 1921.) 
8 februari 2006 P.2005.1543.F nr. 83 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
– Beginsel "non bis in idem" – Toepassing. 

Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 is de gelijkheid van de materiële feiten, 
begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde 
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is 
ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit 
artikel 54, maar het is aan de bevoegde nationale instanties om dit uiteindelijk te 
beoordelen  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 
Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting – Aansprakelijkheid. 

Door geen passende voorlichting te verstrekken voor de operatie begaat de geneesheer een 
fout waarvoor hij aansprakelijk is, mits de patiënt het oorzakelijk verband tussen die fout 
en de werkelijk geleden schade aantoont  (Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.) 
12 mei 2006 C.2005.0021.F nr. 270 

Kennisgeving – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting zonder opzegging – Omschrijving – 
Dringende reden – Andere gegevens. 

De dringende reden ter verantwoording van de afzetting zonder opzegging van een 
ziekenhuisgeneesheer, moet in de kennisgeving derwijze worden omschreven dat de 
ontslagen ziekenhuisgeneesheer op de hoogte wordt gebracht van de feiten die hem ten 
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laste worden gelegd en dat de rechter het ernstige karakter van de aangevoerde reden kan 
beoordelen en kan nagaan of de voor hem ingeroepen redenen dezelfde zijn als die welke 
medegedeeld werden aan de ontslagen geneesheer; de kennisgeving mag evenwel worden 
aangevuld met verwijzing naar andere gegevens, voor zover het geheel de mogelijkheid 
biedt met zekerheid en nauwkeurigheid de motieven die aanleiding gaven tot het ontslag 
te beoordelen  (Art. 125, 4de, 5de, 6de, 7de, 8ste en 9de lid Gecoördineerde wet op de 
ziekenhuizen 7 aug. 1987.) 
2 oktober 2006 C.2004.0596.N nr. 453 

BEROEPSORDEN 
Artikel 6.1 – Raad van beroep – Gelding – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 
rechter – Algemeen rechtsbeginsel – Orde der geneesheren – Provinciale raad – Verdrag 
Rechten van de Mens. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
bevestigd in artikel 6.1 E.V.R.M., geldt voor alle rechtscolleges, zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Doeleinde – Onderzoeksrechter – Lid van de Provinciale Raad – Ondervraging van een 
arts – Aanwezigheid van dat lid – Orde der geneesheren. 

Het lid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren dat aanwezig is bij bepaalde 
akten van de strafrechtspleging, zoals de ondervraging van de arts, tegen wie een 
strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd, door de onderzoeksrechter, doet zulks tot 
vrijwaring van de rechten en de belangen van de patiënten van die arts maar neemt aldus 
niet deel aan de uitoefening van het strafonderzoek  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

GERECHTSKOSTEN 

ALGEMEEN 
Onteigening ten algemenen nutte – Terugvorderbaarheid – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Het arrest dat de kosten van een technisch raadsman niet beschouwt als gerechtskosten en 
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het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening ten algemenen nutte 
en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten  worden in de billijke 
schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend  (Art. 16 Grondwet 1994.) 
5 mei 2006 C.2003.0068.F nr. 257 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Extracontractuele fout – Schade. 

Het honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde van een 
extracontractuele fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel van zijn schade 
uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden om 
zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden  (Artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek.) 
16 november 2006 C.2005.0124.F nr. 568 

Rechtsvordering – Wettelijke schuldenaar – Vergoedingen – Instellingen – Personeelslid 
– Gemeenschappen – Arbeidsongeval – Overheidspersoneel – Gerechtskosten. 

In een geschil over de toekenning van vergoedingen wegens een opgelopen 
arbeidsongeval, ten gunste van een lid van het personeel van besturen, diensten of 
instellingen die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen dient de 
betrokken gemeenschap in de gerechtskosten te worden veroordeeld  (Art. 16, eerste lid 
Arbedisongevallenwet Overheidspersoneel; Artikelen 24, 28 en 3, 2°, e K.B. 24 jan. 
1969.) 
27 november 2006 S.2006.0011.N nr. 601 

STRAFZAKEN 
Veroordeling in de kosten – Motivering. 

Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter de veroordeling in de kosten 
niet motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
17 januari 2006 P.2005.1118.N nr. 38 

Verscheidene daders – Hoofdelijkheid – Veroordeling in de kosten. 

Alleen zij die wegens een zelfde misdrijf door een zelfde vonnis of arrest zijn 
veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten  (Art. 50, eerste en tweede lid 
Strafwetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1488.F nr. 153 

Motiveringsplicht – Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen – Hoofdelijkheid – 
Vrijstelling. 

Artikel 50, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde 
personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave en schadevergoeding en ook dat ze 
hoofdelijk gehouden zijn tot de kosten wanneer zij door een zelfde vonnis of arrest zijn 
veroordeeld, maar dat de rechter alle veroordeelden of enige van hen kan vrijstellen van 
de hoofdelijkheid mits hij de redenen van de vrijstelling opgeeft en het door ieder 
persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt, vereist niet dat de rechter de redenen 
vermeldt waarom hij de wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen of enige van 
hen niet vrijstelt van de hoofdelijkheid. (Art. 50 Strafwetboek; Artikelen 162 en 176 
Wetboek van Strafvordering.) 
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18 april 2006 P.2006.0011.N nr. 217 

Hof van beroep – Verzet van de beklaagde – Verstek te wijten aan de opposant – 
Veroordeling in de door het verzet veroorzaakte gerechtskosten – Arrest dat definitief 
uitspraak doet over de strafvordering en de uitspraak over de burgerlijke 
rechtsvorderingen aanhoudt – Kosten van het vonnis over de burgerlijke 
rechtsvorderingen – Veroordelend arrest – Verstek van de beklaagde. 

De kosten van het verzet van de beklaagde tegen een bij verstek gewezen arrest hebben 
betrekking op de beslissing over de strafvordering; aangezien het arrest op verzet 
definitief daarover uitspraak doet terwijl het beslist om de uitspraak aan te houden over de 
burgerlijke rechtsvorderingen, veroordeelt het de beklaagde rechtens tot de kosten van het 
verzet, wanneer het vaststelt dat het verstek aan hem te wijten is, terwijl het de kosten van 
de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt. (Art. 50 Strafwetboek; 
Artikelen 187, zesde lid, en 211 Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0214.F nr. 241 

Hof van beroep – Verzet van de beklaagde – Arrest dat uitspraak doet over de 
gegrondheid van het verzet – Strafvordering vervallen – Verstek te wijten aan de 
opposant – Veroordeling in de door het verzet veroorzaakte gerechtskosten – 
Veroordelend arrest – Verstek van de beklaagde. 

Wanneer het hof van beroep uitspraak doet over de gegrondheid van het verzet van de 
beklaagde, moet het hem veroordelen in de gerechtskosten die door dat verzet zijn 
veroorzaakt, inbegrepen de kosten van de uitgifte en van betekening van de bij verstek 
gewezen beslissing, zelfs indien het de strafvordering vervallen verklaart, wanneer het 
vaststelt dat het verstek aan de opposant te wijten is. (Art. 50 Strafwetboek; Artikelen 
187, zesde lid, en 211 Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0214.F nr. 241 

Staat van vaststelling van de kosten – Opmaak. 

Artikel 97 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen 
reglement op de kosten in strafzaken bepaalt niet dat de erin bedoelde staat van kosten 
door de griffier moet worden opgesteld. (Art. 97 K.B. 28 dec. 1950.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Veroordeling van de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld – Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter. 

Buiten het geval van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is geopend ten 
gevolge van de burgerlijke partijstelling, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare 
wijze of de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld, kan worden veroordeeld in alle 
of in een deel van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde  
28 juni 2006 P.2005.0297.F nr. 360 

GEZINSBIJSLAG 

GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 
Weigering – Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – 
Behartigenswaardige gevallen – Beslissing van de minister – Motivering van 
bestuurshandelingen – Betwisting – Bevoegdheid – Afwijking. 

De arbeidsrechtbank is bevoegd de beslissing van de minister of zijn ambtenaar, waarbij 



– 135 – 

geweigerd wordt af te wijken van de verblijfsvoorwaarde, te toetsen aan de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. (Art. 580, 8°, 
b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

Weigering – Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – 
Behartigenswaardige gevallen – Beslissing van de minister – Betwisting – Bevoegdheid – 
Afwijking. 

De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister 
of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire 
bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van de 
bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar vermag niet aan het 
bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in de plaats van het 
bestuur te stellen  (Art. 2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde 
gezinsbijslag; Art. 580, 8°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – Behartigenswaardige gevallen – Beslissing van de 
minister – Afwijking. 

Artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde 
gezinsbijslag kent aan de minister of zijn ambtenaar een discretionaire bevoegdheid toe: 
aan de minister of zijn ambtenaar wordt de vrijheid gelaten te beoordelen wanneer een 
afwijking van de verblijfsvoorwaarde in behartigenswaardige gevallen opportuun is. (Art. 
2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

GRIFFIE. GRIFFIER 
Betekening – Beslag tot terugvordering – Griffie van een gerecht – Bestemmeling – 
Exploot. 

Wanneer een beslag tot terugvordering wordt gelegd ter griffie van een bepaald gerecht, 
geldt de hoofdgriffier als bestemmeling van het beslagexploot en dient dit exploot aan 
hem betekend te worden. (Artikelen 43, 3° en 4°, en 175 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0193.N nr. 16 

Vormvereisten – Griffier – Onderzoeksrechter – Handtekening – Onderzoeksmaatregelen 
– Aanvullende onderzoeksverrichtingen – Beschikking. 

Noch artikel 61quinquies, Sv., noch artikel 170, Ger.W. vereisen dat de beschikking 
waarbij de onderzoeksrechter uitspraak doet over de vordering tot het vervullen van een 
aanvullende onderzoeksverrichting, door zijn handtekening, getuigt van de bijstand van de 
griffier  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

GRONDWET 

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) 
Aard – Bijzondere verbeurdverklaring – Straf van verbeurdverklaring. 

De verbeurdverklaring is een straf en geen maatregel van onteigening ten algemenen 
nutte; zij treft de veroordeelde zonder schadeloosstelling. (Art. 16 Grondwet 1994.) 
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3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Het arrest dat de kosten van een technisch raadsman niet beschouwt als gerechtskosten en 
het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening ten algemenen nutte 
en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten  worden in de billijke 
schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend  (Art. 16 Grondwet 1994.) 
5 mei 2006 C.2003.0068.F nr. 257 

Recht van onderzoek van elke Kamer. 

Artikel 56 van de Grondwet beperkt niet het recht van onderzoek dat elke Kamer heeft  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft tot doel het 
beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving van de 
scheiding van machten tussen wetgever en rechter  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Vormt geen onevenredige inbreuk op het recht op toegang tot de rechter de omstandigheid 
dat de rechter niet mag oordelen of een meningsuiting van een parlementslid of van een 
parlementaire commissie foutief was en aldus de aansprakelijkheid van de federale Staat 
tot gevolg zou kunnen hebben  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Vrije meningsuiting van de parlementsleden. 

De vrijheid van meningsuiting in het Parlement omvat niet enkel de mondelinge 
verklaringen van individuele parlementsleden, maar ook hun geschriften, alsmede alle 
parlementaire werkzaamheden, zo ook deze van een parlementaire onderzoekscommissie, 
opgericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van de wet van 3 mei 1880 op 
het parlementaire onderzoek  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Toepasselijkheid – Tv–uitzending – Begrip. 

Art. 25 Gw. vindt geen toepassing op tv–uitzendingen, aangezien ze geen vorm zijn van 
meningsuiting door middel van gedrukte geschriften  (Art. 25 Grondwet 1994.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

De rechter die, om de rechten van een derde daadwerkelijk te beschermen, in kort geding 
de uitzending van een tv–programma voorlopig schorst, miskent de vrijheid van 
meningsuiting niet  (Art. 19 Grondwet 1994.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 
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Belaging – Miskenning – Definitie – Artikel 442bis, Sw. – Beginsel van de wettigheid van 
de straffen. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Artikel 12, tweede lid – Belaging – Miskenning – Beginsel van de wettigheid van de 
aantijgingen – Definitie – Artikel 442bis, Sw.. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Niet–discriminatie in het genot 
van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – Onderscheid volgens 
verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste verantwoording – Belasting. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Gelijkheid van de Belgen voor 
de wet – Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – 
Vereiste verantwoording – Belasting. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
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§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Gelijkheid 
van de Belgen voor de wet – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – 
Strafzaken – Verschillende termijnen – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Artikel 11 – 
Voorrecht van rechtsmacht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
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wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Bepalingen van het Wetboek van Strafvordering – Stelsel van voorafgaand verlof – 
Voorrecht van rechtsmacht – Voorwerp. 

De artikelen 479 e.v., Sv., bepalen de procedure– en bevoegdheidsregels voor de 
vervolgingen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet en voeren geen 
stelsel van voorafgaand verlof in. (Art. 31 Grondwet 1994.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Parlementaire onschendbaarheid. 

Vooraleer het werd gewijzigd bij de herziening van 28 februari 1997, verbood art. 59 
G.W. de vervolging of aanhouding van de leden van een van beide kamers tijdens de 
zitting, zonder verlof van de betrokken kamer; de onschendbaarheid stond dus de 
uitoefening van de strafvordering in de weg; het huidige art. 59, eerste lid, G.W., verbiedt 
alleen, behoudens de uitzonderingen die het bepaalt, de verwijzing of de rechtstreekse 
dagvaarding voor een hof of een rechtbank; bijgevolg is het op gang brengen van de 
strafvordering voor het vonnisgerecht volgens één van de twee voormelde wijzen, en niet 
de voortzetting van het reeds aangevatte geding, aan het vereiste verlof onderworpen  
(Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Onschendbaarheid – Instellen van de strafvordering tegen een parlementslid – Latere 
verkiezing van dit lid in een ander parlement – Met toestemming van dat parlement – 
Parlementaire onschendbaarheid. 

Het verlof van een parlement om de strafvordering voor het vonnisgerecht tegen één van 
zijn leden op gang te brengen, doet de onschendbaarheid die is verkregen door de latere 
verkiezing van dat lid in een ander parlement, niet verdwijnen; zelf geldt die 
onschendbaarheid echter alleen voor de verwijzing naar of de rechtstreekse dagvaarding 
voor een hof of een rechtbank, en niet voor de voortzetting van het reeds aangevatte 
geding. (Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Parlementaire onschendbaarheid. 

Art. 58 G.W. betreft de parlementaire onverantwoordelijkheid en niet de 
onschendbaarheid. 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
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Belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Instellen 
van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Onderscheid volgens verschillende categorieën 
van belastingplichtigen – Belasting – Objectieve en redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

Tucht – Samenstelling – Dierenarts – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van 
beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 
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Tucht – Samenstelling – Dierenarts – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van 
beroep. 

Het feit dat de gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen ook samengesteld 
is uit drie dierenartsen die worden aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad 
van de Orde wiens beslissing wordt bestreden, met uitsluiting van hen die ze gewezen 
hebben, levert geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (Art. 12, 
eerste lid Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) 
Toepasselijkheid – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de 
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat 
artikel  
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Artikel 159 van de Grondwet dringt zich enkel op aan de rechter die rechtsmacht heeft of 
bevoegd is om kennis te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil. 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 

Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

Artikel 149, Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich 
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Redenen van de vonnissen en arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep dat volgens de ene interpretatie naar recht verantwoord is 
doch niet volgens de andere, is door dubbelzinnigheid aangetast en schendt bijgevolg art. 
149 G.W.  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van 
vrijheidsberoving – Handhaving – Onderzoeksgerechten – Toepassing. 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een 
vreemdeling is genomen  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Redenen van de vonnissen en 
arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het in het 
ongewisse laat of het beslist dat het uittreksel uit het strafregister in het dossier de erin 
vermelde veroordelingen waarvan de eerste rechter gewag heeft gemaakt niet bewijst, dan 
wel of het beslist dat die veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk en in de 
beroepen beslissing vermeld, doch dat ermee geen rekening hoeft te worden gehouden 
wegens de persoonlijke en sociale omstandigheden die de appelrechters aanwijzen  (Art. 
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149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 

Draagwijdte van de bescherming door de rechter. 

De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat de rechter, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, toezicht uitoefent op de wijze waarop het Parlement het 
recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus op de wijze waarop de 
leden van de Kamers hun mening uitdrukken  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de hoven 
en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke rechten 
onder de bescherming van de rechterlijke macht  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Belasting die slechts één enkele belastingplichtige treft – Gelijkheid inzake belastingen – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Vereiste 
verantwoording. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie 
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van 
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel. Die grondwettelijke regels worden niet geschonden door 
het loutere feit dat de belasting slechts één enkele belastingplichtige treft  (Artikelen 10, 
11 en 172 Grondwet 1994.) 
8 juni 2006 F.2004.0050.N nr. 319 

Wettigheid – Administratieve handeling – Opportuniteit – Toetsing – Hoven en 
rechtbanken. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Europees aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten. 

Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoering van het Europees 
aanhoudingsbevel  
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerechten – Toepassing. 

Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van deonderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 
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Politiek misdrijf – Begrip. 

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het 
misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke 
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd 
gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en 
het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, 
rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben  (Art. 150 Grondwet 
1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Wettigheid van besluiten en verordeningen – Toezicht – Hoven en rechtbanken. 

Artikel 159, Gw., luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de besluiten en verordeningen 
alleen toepassen in zover zij met de wetten overeenstemmen, is in algemene 
bewoordingen gesteld en maakt geen onderscheid tussen de erin bedoelde administratieve 
handelingen; die bepaling is ook toepasselijk op de niet verordenende beslissingen van het 
bestuur en op de administratieve handelingen, zelfs al zijn deze van individuele aard  (Art. 
159 Grondwet 1994.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen. 

De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie op 
het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale 
behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de 
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
17 november 2006 F.2004.0015.N nr. 574 

Overeenstemming met de Grondwet – Besluiten en verordeningen – Toetsing door de 
rechter. 

De gerechten kunnen en moeten zelfs weigeren om de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen toe te passen, met inbegrip van de niet 
verordenende bepalingen die op dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn 
met de Grondwet  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Besluiten en verordeningen – Toetsing door de rechter – Overeenstemming met de wetten. 

Ofschoon het toezicht, mits opwerpen van een exceptie, dat door artikel 159, Grondwet is 
ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, laat dit geen bestraffing toe 
wegens het niet bestaan ervan. (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

De regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, van de niet–discriminatie in het 
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsook van de gelijkheid 
voor de belasting, staan er niet aan in de weg dat een onderscheid wordt gemaakt tussen 
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categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke 
verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet 
worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de 
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel  (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.) 
30 november 2006 F.2005.0103.F nr. 616 

Wettigheidstoezicht – Bevoegdheid en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan. 

Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en 
verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met de wet 
overeenstemmen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
4 december 2006 S.2006.0066.F nr. 620 

GRONDWETTELIJK HOF 
Prejudiciële vraag – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Prejudiciële vraag – Artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Probatiewet – Artikel 4, § 2, 
tweede lid – Hof van Cassatie – Overeenstemming. 

Er is grond om, overeenkomstig art. 26, § 1, 3°, en § 2, Wet Arbitragehof, de prejudiciële 
vraag te stellen of art. 4, § 2, tweede lid, Probatiewet de artikelen 10 en 11 Gw. schendt in 
zoverre dit artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, van een termijn van 
vierentwintig uur doet afhangen, terwijl de burgerlijke partij krachtens de artikelen 6, 
vierde lid, van de voormelde wet en 203, § 1, Sv., over een termijn van vijftien dagen 
beschikt om hoger beroep in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar 
belangen uitspraak doet. (Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, § 2, tweede lid, en 6, vierde lid 
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Prejudiciële vraag – Artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Probatiewet – Artikel 4, § 2, 
tweede lid – Hof van Cassatie – Overeenstemming. 

Er is grond om, overeenkomstig art. 26, § 1, 3°, en § 2, Wet Arbitragehof, de prejudiciële 
vraag te stellen of art. 4, § 2, tweede lid, Probatiewet de artikelen 10 en 11 Gw. schendt in 
zoverre dit artikel het hoger beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, van een termijn van 
vierentwintig uur doet afhangen, terwijl de burgerlijke partij krachtens de artikelen 6, 
vierde lid, van de voormelde wet en 203, § 1, Sv., over een termijn van vijftien dagen 
beschikt om hoger beroep in te stellen tegen die beschikking in zoverre zij over haar 
belangen uitspraak doet. (Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, § 2, tweede lid, en 6, vierde lid 
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 344 
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Niet ontvankelijk middel – Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie. 

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is 
wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin de discriminatie 
tussen bepaalde categorieën van personen bestaat  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Vernietigingsarrest – Draagwijdte – Ontvankelijkheid – Prejudicieel geschil. 

De vordering die ertoe strekt aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de 
draagwijdte die toegekend moet worden aan het arrest nr. 99/2005 van 1 juni 2005 van dat 
hof, is niet ontvankelijk. (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 

Gevolg – Wettigheid – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Bestreden beslissing – 
Middel dat kritiek uitoefent op redenen zonder invloed – Burgerlijke zaken – Niet–
ontvankelijkheid – Belang. 

Wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de 
cassatieprocedure, dient de prejudiciële vraag die door eiser tot staving van de daarin 
uiteengezette grief voorgesteld wordt, niet aan het Arbitragehof te worden gesteld  
10 april 2006 C.2005.0408.F nr. 213 

Vernietigingsarrest – Gevolg – Reglement van de Ordre des barreaux francophones et 
germanophone – Termijn – Vordering tot vernietiging. 

Wanneer het Arbitragehof een arrest wijst waarbij het de bewoordingen "door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie", vermeld in art. 501, § 1, derde lid, Ger. W., vernietigt, 
volgt uit geen enkele bepaling van de Bijzondere Wet Arbitragehof betreffende de 
gevolgen van de arresten van vernietiging, dat dit arrest een nieuwe termijn zou doen 
ingaan voor de vordering tot vernietiging van een reglement van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone, die niet gegrond is op de gedeeltelijk vernietigde 
bepaling. (Art. 501, § 1, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
10 april 2006 C.2005.0401.F nr. 212 

Prejudiciële vraag. 

Wanneer de vraag gegrond is op grondwettelijke regels die geen verband houden met de 
beslissing die in het geding wordt bekritiseerd, of verwijst naar een toestand die niet deze 
van de eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk II, Titel I, Bijzondere Wet 
Arbitragehof. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Prejudiciële vraag – Vraag die steunt op een verkeerde hypothese – Grenzen – 
Verplichting van het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat 
art. 235bis Sv. alleen aan het openbaar ministerie het recht toekent om de kamer van 
inbeschuldigingstelling te verzoeken dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou 
nagaan en het toestaat dit toezicht aan die voormelde kamer op te leggen nadat het de zaak 
daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof 
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van 6 jan. 1989.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Prejudiciële vraag – Verplichting voor de rechter – Beperking. 

Het artikel 26, § 1e, en § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in beginsel op de 
bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele schending door een wet, 
een decreet of een in een artikel 134 Grondwet bedoelde regel van de artikelen van titel II 
"de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 en 191 Grondwet, aan het 
Arbitragehof te stellen, voor zover de vraag precies aanduidt welke bepaling wordt 
bedoeld  
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Verplichting – Prejudicieel geschil – Verschillende juridische toestand – Huur – 
Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis – Hof van 
Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag met hetzelfde onderwerp als een vraag 
waarover reeds uitspraak is gedaan – Hof van Cassatie – Grenzen – Vroeger arrest. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, 
die alleen tot doel heeft het Arbitragehof een vraag voor te leggen met hetzelfde 
onderwerp als een vraag waarover het reeds uitspraak heeft gedaan  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Prejudiciële vraag – Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering 
ingeleid vóór de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – 
Beoordeling door de rechter na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid – Geen verplicht voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na 
de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand 
eensluidend advies – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – 
Stedenbouw. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd in die zin dat 
de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor eensluidend 
advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog voor eensluidend 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad, en samengelezen met artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat eruit volgt dat 
voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen 
met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eensluidend 
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advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, terwijl deze 
verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na de 
inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Verschillende behandelingen – Rechtzoekenden – Hof 
van Cassatie – Discriminatie. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Arbitragehof wanneer de aangevoerde discriminatie berust op een onderscheid tussen 
personen met verschillende hoedanigheden die krachtens de wet op verschillende wijze 
worden behandeld  (Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 
1989.) 
21 september 2006 D.2006.0005.F nr. 430 

Rechtbanken – Prejudiciële vraag – Verplichting. 

Een rechtscollege kan de toepassing van een wettelijke norm weigeren wegens 
strijdigheid met de grondwetsbepalingen waaraan het Arbitragehof de wet kan toetsen, 
zonder ter zake aan dat Hof een prejudiciële vraag te moeten stellen, indien het 
Arbitragehof die wettelijke norm reeds in antwoord op een prejudiciële vraag met een 
identiek onderwerp ongrondwettig heeft verklaard  (Art. 26, § 1, 3°, § 2, tweede lid, 2° 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
20 oktober 2006 F.2005.0018.N nr. 498 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Wetten – Hof van Cassatie – Werking in de tijd. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de 
aangewezen wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze 
voortvloeien uit de toepassing van de strafproceswet in de tijd  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Prejudiciële vraag – Vraag betreffende de ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Hof 
van Cassatie – Verplichting voor het Hof. 

Wanneer in een cassatiemiddel, bij wijze van prejudiciële vraag, wordt aangevoerd dat 
artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van het 
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het 
onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie, geen rechtsmiddel openstaat, de artikelen 10 en 11, Grondwet schendt, moet het 
Hof van cassatie deze prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, stellen aan het Arbitragehof  (Art. 26 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van Cassatie – Ongelijke behandeling die 
niet voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan de schending aangevoerd wordt. 

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de 



– 148 – 

wetsbepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, maar uit de omstandigheid dat het 
K.B. waarnaar de vraag verwijst niet toepasselijk is op personen die in het buitenland zijn 
opgesloten, behoort de voorgestelde vraag niet tot die welke aan het Arbitragehof moeten 
worden gesteld  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Gevolg – Prejudiciële vraag – Vraag gesteund op een onvolledige lezing van de bestreden 
beslissing. 

Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer die gesteund is op een onvolledige lezing van het bestreden arrest  (Art. 26 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.0863.N nr. 603 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag niet gesteund op een rechtsongelijkheid tussen 
twee categoriën van vergelijkbare  – Vraag gesteund op een hypothetische ongelijkheid – 
Hof van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer die vraag geen rechtsongelijkheid betreft tussen twee categorieën van 
vergelijkbare beklaagden, maar berust op een hypothetische ongelijkheid tussen 
beklaagden die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak  (Art. 
26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag gesteund op een onjuiste onderstelling – Hof 
van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

HANDELSPRAKTIJKEN 
Handelspraktijkenwet – Misleidende reclame – Artikel 23, 2° – Reclame die kan misleiden 
omtrent een dienst. 

Het arrest dat als materieel bestanddeel van het misdrijf vaststelt dat de beweringen, 
gegevens of voorstellingen die door eiser zijn gebruikt, kunnen misleiden omtrent de 
identiteit, de aard of de kenmerken van de door hem aangeboden dienst, omkleedt de 
schuldigverklaring van de beklaagde wegens het misdrijf dat bij artikel 23, 2°, Wet 
handelspraktijken is bepaald, regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht. 
(Art. 23, 2° Wet 14 juli 1991.) 
25 oktober 2006 P.2006.0727.F nr. 513 

Handelspraktijkenwet – Misleidende reclame – Artikel 23, 5° – Reclame die niet als 
zodanig kan worden herkend. 

Het arrest dat als materieel bestanddeel van het misdrijf vaststelt dat het reclamestuk dat 
de beklaagde had verspreid, vanwege de globale indruk ervan, niet onmiskenbaar als 
reclame kon worden herkend, omkleedt de schuldigverklaring van de beklaagde wegens 
het misdrijf dat bij artikel 23, 5°, Wet handelspraktijken is bepaald, regelmatig met 
redenen en verantwoordt haar naar recht. (Art. 23, 5° Wet 14 juli 1991.) 
25 oktober 2006 P.2006.0727.F nr. 513 
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HANDELSZAAK 
Fiscale schuld verschuldigd door de overlater – Overnemer – Maatstaf van de 
gehoudenheid – Overnameprijs waarvoor een regeling wordt getroffen – Overdracht – 
Hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Wanneer bij de overdracht van de handelszaak voor de overnameprijs een regeling wordt 
getroffen, maakt deze regeling de betaling van de overnameprijs uit en houdt deze aldus 
de maatstaf in tot beloop waarvan de overnemer gehouden is voor de belastingschulden 
van de overdrager  (Art. 442bis, § 2 WIB92.) 
20 oktober 2006 C.2004.0447.N nr. 497 

HELING 
Witwas – Illegale oorsprong of herkomst van de vermogensvoordelen – Kennis van de 
oorsprong of de herkomst – Bepaling van het onderliggend misdrijf waaruit de 
vermogensvoordelen zijn verkregen – Bestanddelen. 

De witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2° en 3°, Strafwetboek vereisen dat de 
herkomst of de oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek illegaal is, 
dit is vermogensvoordelen zijn die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, goederen 
en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de belegde voordelen en 
dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel, in het geval van artikel 505, 
eerste lid, 2°, dat hij deze oorsprong moest kennen; voor de schuldigverklaring en 
veroordeling van de dader volstaat het dat de illegale herkomst of oorsprong en de door 
hem vereiste kennis bewezen zijn, zonder dat vereist is dat de strafrechter het precieze 
misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond van feitelijke gegevens elke legale herkomst 
of oorsprong kan uitsluiten  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Witwassen – Veroordeling wegens witwassen – Misdrijf waaruit de vermogensvoordelen 
rechtstreeks zijn verkregen – Vereenzelviging. 

De veroordeling van een beklaagde wegens het witwassen bepaald bij artikel 505, eerste 
lid, 3°, Strafwetboek impliceert niet noodzakelijk dat deze beklaagde zich zelf als dader, 
mededader of medeplichtige, schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf waaruit de 
vermogensvoordelen rechtstreeks zijn verkregen  
4 april 2006 P.2006.0042.N nr. 200 

Witwassen van vermogensvoordelen – Voorwerp. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Witwassen van vermogensvoordelen – Delictomschrijving – Artikel 14.3.a I.V.B.P.R. – 
Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het basismisdrijf – Artikel 6.3.a, 
E.V.R.M. – Vereiste – Grenzen. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 



– 150 – 

misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – 
Witgewassen vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader – 
Verbeurdverklaring van deze geldsommen. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Witwassen van geld – Inlichtingen van de Cel voor Financiële Informatieverwerking – 
Gebruik van de informatie door het openbaar ministerie – Geldigheid. 

Het gebruik van de inlichtingen die het openbaar ministerie verkrijgt van de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking is niet beperkt tot het bestrijden van witwassen van geld  
(Artikelen 11 en 16 Wet 11 jan. 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bestanddelen – Kennis van de delictuele oorsprong 
of illegale herkomst van de vermogensvoordelen. 

Voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 
2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is tenminste vereist, maar volstaat het dat de dader van de 
verrichtingen de delictuele oorsprong of de illegale herkomst van de zaken bedoeld in 
artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of moest kennen, zonder dat hij steeds de precieze 
oorsprong of herkomst daarvan moest kennen, op voorwaarde dat hij in de feitelijke 
omstandigheden waarin hij de verrichtingen uitvoerde, moest weten dat de zaken geen 
andere dan een delictuele oorsprong of illegale herkomst hadden  
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19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Witwassen van vermogensvoordelen – Illegale of delictuele herkomst – Kennis van deze 
herkomst – Bestanddelen. 

Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de 
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de 
in geding zijnde zaken en van de kennis daarvan bij de dader: aan de bewijslast 
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke 
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten, 
terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met 
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling 
vergt geen enkel bewijs vanwege de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn 
onschuld  
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bewijslast – Illegale of delictuele herkomst – 
Kennis van deze herkomst – Vereiste. 

Voor het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek draagt de 
vervolgende partij onder meer de bewijslast van de illegale of misdadige herkomst van de 
in geding zijnde zaken en van de kennis daarvan bij de dader: aan de bewijslast 
betreffende de illegale of misdadige herkomst is voldaan wanneer op grond van feitelijke 
gegevens met zekerheid elke legale herkomst van die zaken kan worden uitgesloten, 
terwijl aan de bewijslast betreffende de kennis bij de dader is voldaan wanneer deze met 
zekerheid kan afgeleid worden uit de feitelijke omstandigheden; dergelijke bewijsregeling 
vergt geen enkel bewijs vanwege de beklaagde en dus ook niet het bewijs van zijn 
onschuld  
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Witwassen – Veroordeling wegens witwassen. 

Het bestaan van het misdrijf dat in artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek wordt 
bedoeld, hangt niet af van de veroordeling van dezelfde of van een andere beklaagde 
wegens overtreding van artikel 505, eerste lid, 2°, van het voormelde wetboek. 
29 november 2006 P.2006.1041.F nr. 611 

Witwassen – Bestanddelen – Dader van het oorspronkelijk misdrijf. 

Het kopen, in ruil of om niet ontvangen, het in bezit, bewaring of beheer nemen, hoewel 
de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van goederen en waarden die in de 
plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten uit die belegde voordelen, levert niet het 
in artikel 505, eerste lid, 2°, Sw., omschreven misdrijf witwassen op t.a.v. degene die, als 
dader, mededader of medeplichtige, deelgenomen heeft aan het misdrijf dat die 
vermogensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten heeft opgeleverd  
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

HERZIENING 

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES 
Verzoekschrift van de veroordeelde – Vormvereisten. 

Niet ontvankelijk is het  verzoek tot herziening dat uitgaat van de veroordeelde en dat niet 
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is ingediend middels een verzoekschrift getekend door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie en evenmin is vergezeld van een gunstig advies van drie advocaten bij het Hof 
van Cassatie of van drie advocaten die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel  (Artikelen 
443, tweede lid, en 444, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
24 oktober 2006 P.2006.0859.N nr. 509 

Ontvankelijkheid – Beweerde onverenigbaarheid tussen de veroordeling van één 
beklaagde en de vrijspraak van een andere beklaagde – Aanvraag tot herziening gesteund 
op onverenigbare beslissingen. 

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening, die gesteund is op artikel 443, eerste lid, 
1°, Wetboek van Strafvordering, wanneer de beweerde onverenigbaarheid geen 
betrekking heeft op verschillende veroordelingen die wegens een zelfde feit bij 
onderscheiden arresten of vonnissen tegen verschillende beschuldigden of beklaagden al 
dan niet op tegenspraak zijn uitgesproken waarbij het bewijs van de onschuld van een der 
veroordeelden uit de tegenstrijdigheid van die beslissingen volgt, maar op de veroordeling 
van een van de beschuldigden of beklaagden en de vrijspraak van een andere 
beschuldigde of beklaagde. 
24 oktober 2006 P.2006.0859.N nr. 509 

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING 
Toetsing door het Hof – Draagwijdte – Advies van het hof van beroep – Nieuw feit – 
Artikel 445 Sv.. 

Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het door het hof 
van beroep gedane onderzoek of de tot staving van de aanvraag tot herziening 
aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, geschied is 
overeenkomstig de wet  
24 oktober 2006 P.2003.1327.N nr. 505 

HOF VAN ASSISEN 

ALGEMEEN 
Laster – Persmisdrijf – Materiële bevoegdheid. 

Wanneer het hof van beroep vaststelt dat de beklaagde tijdens een persconferentie aan de 
aanwezige personen en journalisten de getypte tekst had overhandigd van zijn uitlatingen 
over de burgerlijke partij, die een meningsuiting uitmaken, en dat daarover artikelen in de 
pers zijn gepubliceerd, lijkt het feit van laster dat aan de voormelde beklaagde wordt 
verweten, een persmisdrijf op te leveren zodat krachtens de artikelen 150 G.W. en 226 en 
227 Sv., alleen het hof van assisen bevoegd is om daarover uitspraak te doen. 
18 januari 2006 P.2005.1459.F nr. 42 

Aard – Ondervraging van de beschuldigde voor de opening van de zitting – Verzoek om 
taalwijziging – Beschikking van de voorzitter – Verwerping. 

Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van het hof van 
assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van diens 
ondervraging voor de opening van de zitting, beslist om aan het verzoek tot taalwijziging 
geen gevolg te geven  (Artikelen 293, derde lid, en 416 Wetboek van Strafvordering; Art. 
19, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 
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RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Geen onmiddellijk 
cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de bevoegdheid 
van het hof van assisen aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, staat de bevoegdheid van het hof van assisen definitief vast en kan zij niet 
meer worden aangevochten door een cassatieberoep ingesteld samen met het arrest van 
veroordeling  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Geen onmiddellijk 
cassatieberoep – Cassatieberoep na het eindarrest – Mogelijkheid om de beslissingen in 
toepassing van artikelen 135 en 253bis, Sv. aan te vechten. 

Bij gebrek aan onmiddellijk cassatieberoep, ingesteld binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verwijzingsarrest in toepassing van artikel 292, Wetboek van 
Strafvordering, kunnen de beslissingen van het verwijzingsarrest, genomen met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering, niet meer 
aangevochten worden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest. 

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen, ingesteld gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling 
binnen vijftien dagen na de uitspraak van dit arrest, legt aan het Hof noch de schending 
van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en 
van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artikelen 292bis en 416, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden voor  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Feitelijke beoordeling – Omschrijving van het 
misdrijf. 

Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de vorderingen tot verwijzing 
van de inverdenkinggestelde naar het hof van assisen aanhangig zijn gemaakt, om op 
grond van een feitelijke beoordeling het misdrijf te omschrijven. (Art. 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Recht op inzage van het dossier. 

Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling, waarbij de vorderingen tot verwijzing van eiser naar het hof van 
assisen zijn aanhangig gemaakt, de regels van de rechtspleging op tegenspraak die bij art. 
223 Sv. zijn bepaald, niet heeft nageleefd, op grond dat het bericht van vaststelling van de 
zaak het recht niet vermeldt om het dossier te raadplegen of een afschrift ervan te nemen 
en dat het niet minstens tien dagen vóór de verschijning aan de raadslieden van eiser werd 
ter kennis gebracht, vermits de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak pas in beraad 
heeft genomen nadat zij de raadsman van eiser de toestemming heeft gegeven deze te 
vertegenwoordigen en hem in zijn verweermiddelen heeft gehoord, en dat niet blijkt dat 
eiser tot miskenning of enige beperking van zijn recht om het dossier in te zien heeft 
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geconcludeerd, noch dat hij om een verdaging van de zaak heeft verzocht zodat hij dat 
recht zou kunnen uitoefenen  (Art. 223 Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

Cassatieberoep – Vordering tot nietigverklaring van het verwijzingsarrest – Feit dat door 
de wet niet als misdaad is omschreven – Bevoegdheid – Hof van Cassatie. 

Om uitspraak te doen over een cassatieberoep dat overeenkomstig art. 292 Sv., op grond 
van art. 292bis, tweede lid, 1°, van datzelfde wetboek is ingesteld tegen een arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen, onderzoekt het Hof van Cassatie alleen of het feit, 
zoals het in het arrest van verwijzing is omschreven, volgens de wet een misdaad 
oplevert; het kan niet onderzoeken of die omschrijving t.a.v. de feitelijke gegevens van 
het voorbereidend onderzoek pertinent is  (Art. 292bis, 1° Wetboek van Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
Hoofd van de jury – Eerste uitgelote gezworene – Aanneming van een grond van 
verhindering – Vervanging van de eerste werkende gezworene door de eerste 
plaatsvervangende gezworene. 

Ofschoon de gezworenen een andere hoofdman kunnen kiezen dan de gezworene die het 
eerst wordt uitgeloot en zelfs zonder dat deze met zijn vervanging instemt, zijn het 
evenwel de magistraten van het hof van assisen die voor een gezworene een grond van 
verhindering aannemen om de debatten bij te wonen en, in dat geval, die gezworene 
vervangen door een plaatsvervangende gezworene volgens de orde van de uitloting; geen 
enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer de eerste werkende gezworene 
verhinderd is de debatten bij te wonen, hij wordt vervangen door de tweede werkende 
gezworene, waarbij de eerste plaatsvervangende gezworene de plaats inneemt van de 
laatste werkende gezworene  (Art. 125, eerste lid, in fine Gerechtelijk Wetboek; Art. 342, 
tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

Uitloting van de gezworenen – Onvoldoende werkende gezworenen – Uitloting van de 
plaatsvervangende gezworenen – Dezelfde naam komt tweemaal uit de bus. 

Wanneer, overeenkomstig artikel 248, Ger.W., de namen van de werkende en 
plaatsvervangende gezworenen werden uitgeloot, zonder dat de naam van de gezworene 
te voorschijn komt wiens naam tweemaal uit de bus van de plaatsvervangende 
gezworenen zou zijn gekomen, ter aanvulling van de namen van de werkende 
gezworenen, hebben de beschuldigden er geen belang bij om zich te beklagen over het feit 
dat die naam tweemaal in de bus stak, terwijl zij bovendien hun recht op wraking 
krachtens artikel 247, Ger.W., niet volledig hadden uitgeoefend  
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY 

Burgerlijke partij – Regelmatigheid – Afwezigheid op de terechtzitting – Advocaat – 
Behandeling ter zitting. 

De regelmatigheid van de rechtspleging die tegen een beschuldigde wordt gevoerd is niet 
afhankelijk van de aanwezigheid van een raadsman of van dezelfde raadsman aan de zijde 
van de burgerlijke partij tijdens alle terechtzittingen van de zaak. 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 
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Verplichting – Tolk – Ambtshalve aanduiding – Behandeling ter zitting. 

De wet verplicht de voorzitter van het hof van assisen alleen om ambtshalve, op straffe 
van nietigheid, tussen degenen die een verschillende taal spreken, een tolk te benoemen. 
(Art. 332 Wetboek van Strafvordering.) 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Schending van de wet op het gebruik der talen – Nietigheid van een akte van de 
rechtspleging – Arrest op tegenspraak dat geen zuiver voorbereidend arrest is – Dekking 
van de nietigheid van de akte die eraan voorafging – Behandeling ter zitting. 

Aangezien het arrest waarbij het hof van assisen op tegenspraak uitspraak doet op de 
conclusie van de beschuldigde die, om reden dat een getuige de terechtzittingen van de 
zaak zou hebben bijgewoond, de verwijzing ervan naar een andere sessie vordert, geen 
zuiver voorbereidende beslissing is, dekt het de eventuele nietigheid van een vroegere 
handeling van de rechtspleging die voortvloeit uit een schending van de bepalingen van 
de Taalwet Gerechtszaken. (Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Regelmatigheid – Vertaling van stukken – Aanduiding van een tolk – Stukken vertaald 
door een beëdigd vertaler die niet dezelfde persoon is als de aangeduide tolk – 
Neerlegging van de vertaalde stukken – Behandeling ter zitting – Voorzitter – 
Discretionaire bevoegdheid. 

Uit de omstandigheid dat de beëdigde vertaler die de stukken in de taal van de 
rechtspleging heeft vertaald niet dezelfde persoon is als de tolk die op de terechtzitting 
door de voorzitter van het hof van assisen krachtens diens discretionaire bevoegdheid 
daartoe is aangeduid, kan niet worden afgeleid dat de neerlegging van de aldus vertaalde 
stukken in strijd zou zijn met een formeel wettelijk verbod. 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Uitoefening – Motivering – Discretionaire macht van de voorzitter – Behandeling ter 
zitting. 

Bij ontstentenis van een conclusie gericht tot het hof van assisen, oefent de voorzitter aan 
wie door de verdediging een verzoek wordt gericht, zijn discretionaire bevoegdheid uit, 
hetgeen inhoudt dat de voorzitter beslist al dan niet in te gaan op dat verzoek, zonder dat 
hij ertoe gehouden is die beslissing nader te motiveren  (Art. 268 Wetboek van 
Strafvordering.) 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Mondeling karakter van het debat – Verbod om stukken betreffende de persoonlijkheid en 
het milieu van een minderjarige beschuldigde te gebruiken – Mogelijkheid voor het hof 
van assisen om te beslissen dat de jury met deze stukken geen rekening mag houden – 
Behandeling ter zitting. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
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21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Verplichting – Afzonderlijke getuigenverklaring – Getuigen – Verhoor. 

Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder afzonderlijk te 
horen niet substantieel is en evenmin op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan met 
het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van het recht van verdediging, 
van die regel worden afgeweken. (Art. 317 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0227.F nr. 224 

Ontvankelijkheid – Taalgebruik – Beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt 
aangegeven – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de 
rechtspleging wordt aangegeven, is geen beslissing over de bevoegdheid van het 
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., 
en valt niet onder de in het tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen; het onmiddellijk 
cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
31 mei 2006 P.2006.0743.F nr. 301 

Gesloten deuren – Voorrecht van de voorzitter – Openbaarheid van de terechtzittingen – 
Tenuitvoerlegging – Omvang. 

Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267, tweede lid, 
Sv., belast is met de handhaving van de orde ter terechtzitting, om het arrest ten uitvoer te 
doen leggen dat de behandeling met gesloten deuren beveelt. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Beslissing de deuren te sluiten – Niet–tenuitvoerlegging – Openbaarheid van de 
terechtzittingen. 

De behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet heeft verzocht, 
vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van het debat hem biedt; uit 
de niet ten uitvoerlegging van die uitzonderlijke maatregel, vloeit dus geen enkele 
nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou kunnen beroepen. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Gesloten deuren – Aanwezigheid van een derde – Openbaarheid van de terechtzittingen. 

Wanneer de voorzitter daarvoor de toestemming heeft gegeven en de beschuldigde 
daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of handhaving, in de 
gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans met het onderzoek van de 
zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen nadeel berokkenen  
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Vragen aan de jury – Brandstichting – Verzwarende omstandigheid – Verklaring van de 
jury – Artikel 518, Sw. – Moreel bestanddeel. 

De hoofdvraag die de jury wordt voorgelegd en die betrekking heeft op de schuld van 
eiser aan het feit van opzettelijke brandstichting in een woning terwijl hij kon verwachten 
dat zich aldaar op het ogenblik van de brand één of meer personen bevonden, neemt in de 
bewoordingen van de wet het moreel bestanddeel van de misdaad over en van de 
verzwarende omstandigheid ervan, zodat de juryleden van het hof van assisen in de 
mogelijkheid werden gesteld om daarover te beslissen. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 
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Cassatieberoep – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Middel dat kritiek oefent op de aan de 
jury gestelde vragen – Aan de jury gestelde vragen – Veroordelend arrest. 

Het middel dat kritiek oefent op de aan de jury gestelde vragen mag niet voor het eerst 
voor het Hof worden aangevoerd, wanneer uit het proces–verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat geen van de partijen daartegen bezwaar heeft aangetekend. 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

Wettigheid – Beraadslaging over de straf – Plaatsvervangende gezworenen – Toelating 
om zich terug te trekken. 

Noch uit artikel 124, Ger.W., noch uit artikel 366, Sv., noch uit enige andere wettelijke 
bepaling, volgt dat, na het debat over de straf en vooraleer het hof van assisen zich met de 
gezworenen terugtrekt om daarover te beraadslagen, de voorzitter de plaatsvervangende 
gezworene(n) niet mag mededelen dat zij zich mogen terugtrekken. 
29 november 2006 P.2006.1227.F nr. 612 

ALLERLEI 
Verdrag inzake de rechten van het kind – Verwijzing naar het hof van assisen – 
Toepasselijkheid – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Veroordeling 
– Kind dat schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit – Recht op beoordeling door een 
hogere rechterlijke instantie – Beschuldigde minderjarig op het ogenblik van de feiten. 

Artikel 40, lid 2.b(v) van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat het recht toekent 
om het oordeel over het strafbaar feit gepleegd door een minderjarige opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege is, ingevolge de interpretatieve verklaring die 
België bij de neerlegging van de bekrachtigingoorkonde heeft afgelegd, niet toepasselijk 
op de personen die krachtens de Belgische wet rechtstreeks naar het hof van assisen 
worden verwezen, ook al zijn zij jonger dan achttien jaar. (Art. 40, lid 2.b(v) 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

HOGER BEROEP 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) 

Bevestiging van een onderzoeksmaatregel – Verwijzingsverplichting – Devolutieve kracht 
– Beperking. 

De verplichting voor de rechter in hoger beroep om de zaak naar de eerste rechter te 
verwijzen indien hij, zelfs gedeeltelijk een in het aangevochten vonnis bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt, belangt de gerechtelijke organisatie aan en ontsnapt aldus 
aan de vrije wil van de partijen. (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2004.0184.N nr. 8 

Artikel 6.1 – Recht van verdediging – Devolutieve kracht – Eerste rechter – Verdrag 
Rechten van de Mens – Heropening van het debat – Gevolg. 

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 6.1, 
E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste rechter 
enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0190.N nr. 10 
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Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd – Hoger beroep van de 
verweerder – Tijdstip – Beoordeling – Kort geding – Devolutieve kracht – Omvang. 

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking waarbij 
hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen uitspraak doen 
over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van 
partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend 
karakter van de zaak  (Artikelen 584 en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Gevolg – Geen spoedeisend karakter – Beoordeling – Voorlopige maatregel – Kort 
geding. 

Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter 
vertoont, brengt zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste rechter bevolen voorlopige 
maatregel vervalt vanaf de uitspraak in hoger beroep. (Artikelen 584 en 1068, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Hoger beroep – Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Vrijwillig 
tussenkomende partij – Conclusie – Gevolg. 

De tussenkomende partij die geen verzoekschrift heeft ingediend maar wel een conclusie 
heeft neergelegd met daarin haar middelen, waarover de partijen uitleg hebben gegeven, is 
partij in het geding geworden en kan op eenzijdig verzoekschrift hoger beroep instellen 
tegen de beschikking. (Artikelen 813, 1031 en 1033 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2004.0201.F nr. 57 

Ontvankelijkheid – Tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep ingesteld. 

Tegenvorderingen kunnen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien zij 
berusten op een feit of op een handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op 
de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken  (Artikelen 807, 808, 809, 810 en 
1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0048.N nr. 106 

Nakomend hoger beroep – Beperkt hoger beroep. 

Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan er door de 
appellant een nakomend hoger beroep worden ingesteld bij conclusie tegen de overige 
beslissingen waartegen hij geen hoger beroep had ingesteld, op voorwaarde dat de termijn 
van hoger beroep niet verstreken is en in zoverre hij niet heeft berust in die beslissingen. 
(Art. 1056, 4° Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 

Toepasselijkheid – Natuurramp – Beslissing van de gouverneur – Voorziening. 

De rechter kan niet weigeren op grond van een vertrouwensbeginsel de regeling van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende het hoger beroep toe te passen op de voorziening 
gericht tegen de beslissing van de provinciegouverneur gewezen op grond van de 
bepalingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 1, § 1, 3, 24, 26, en 27 Wet 12 juli 1976.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 
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Perken. 

Hoewel hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep, staat het aan de partijen door 
het hoofdberoep of door het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de 
appelrechter over de aan de eerste rechter voorgelegde betwistingen uitspraak moet doen. 
(Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing inzake bevoegdheid. 

Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart, is 
slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd 
aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de 
gegrondheid  (Art. 1055 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1050, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0113.N nr. 129 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissingen waartegen hoger beroep openstaat – 
Zitting in tweede aanleg – Vonnis over de zaak zelf – Bevoegdheid in eerste aanleg – 
Rechtbank van eerste aanleg. 

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, die zitting houdend in tweede 
aanleg, beslist over de zaak zelf, na te hebben geoordeeld bevoegd te zijn om in eerste 
aanleg ervan kennis te nemen, staat hoger beroep open, ongeacht de beoordeling 
aangaande de bevoegdheid door het hof van beroep  (Art. 1070 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2005.0317.N nr. 227 

Beslissingen waartegen hoger beroep openstaat – Zitting in tweede aanleg – Vonnis over 
de zaak zelf – Bevoegdheid in eerste aanleg – Rechtbank van eerste aanleg. 

De wettelijke regel die bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt in 
tweede aanleg, over de zaak zelf beslist en dat daartegen hoger beroep openstaat indien 
het geschil tot haar bevoegdheid behoorde, onderstelt dat deze rechtbank, die aldus zitting 
houdt, oordeelt dat zij bevoegd is om in eerste aanleg van de zaak kennis te nemen; dit is 
het geval wanneer ze oordeelt, hetzij dat de eerste rechter zich ten onrechte bevoegd 
achtte, hetzij dat de eerste rechter zich terecht onbevoegd achtte terwijl zijzelf bevoegd is  
(Art. 1070 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2005.0317.N nr. 227 

Kennisgeving – Termijn – Begin – Evenredige verdeling – Vonnis. 

De kennisgeving van het vonnis of arrest gewezen inzake evenredige verdeling, die de 
griffier bij gerechtsbrief aan de partijen moet doen, strekt ertoe de termijn voor alle 
rechtsmiddelen te doen ingaan  (Artikelen 1634, 1635 en 1636 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 mei 2006 F.2005.0036.F nr. 258 

Tergend of roekeloos hoger beroep – Toekenning – Schadevergoeding. 

Het hoger beroep is niet roekeloos of tergend, alleen omdat het gericht is tegen een goed 
gemotiveerd vonnis van de eerste rechter en de appellerende partij geen enkel nieuw stuk 
voorlegt  (Artikelen 616 en 1072bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0091.F nr. 286 

Motiveringsgebrek – Toepasselijkheid – Vernietiging – Voorwaarden – Voorlopige 
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tenuitvoerlegging. 

Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of 
doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane voorlopige 
tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging niet werd 
gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing is tot 
stand gekomen met miskenning van het recht van verdediging. Een motiveringsgebrek in 
de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat de appelrechter niet toe 
die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen  (Art. 1402 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2003.0231.N nr. 302 

Beslissing conform de conclusie van een partij – Hoger beroep van die partij – Belang. 

In burgerlijke zaken kan een partij hoger beroep instellen indien haar belang wordt 
geschaad door de beroepen beslissing; een dergelijk belang is voorhanden wanneer het 
hoger beroep strekt tot de rechtzetting van een vergissing door een partij begaan in eerste 
aanleg  (Artikelen 17, 18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0304.N nr. 419 

Partij. 

De eiser die bij het bestreden vonnis in de kosten is veroordeeld, is partij in de beslissing 
geworden  
23 oktober 2006 C.2005.0582.F nr. 504 

Betekening van de beslissing aan een van de partijen – Termijn – Gevolgen. 

De appeltermijn loopt ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen enkel 
wat betreft het hoger beroep tegen de partij aan wie zij het vonnis heeft doen betekenen  
(Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 

Akte van hoger beroep – Vorm – Vermeldingen – Formulering – Gedaagde in hoger 
beroep. 

Hoewel artikel 1057, eerste lid, 3°, Ger. W., bepaalt dat, met uitzondering van het geval 
waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, de akte van hoger beroep, op 
straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebrek aan een 
woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep vermeldt, legt die 
wetsbepaling hiervoor geen bepaalde formulering op  (Art. 1057, eerste lid, 3° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
18 december 2006 S.2006.0047.F nr. 659 

Vorig vonnis – Andere vordering – Onderzoeksmaatregel – Devolutieve kracht. 

De devolutieve kracht van het hoger beroep laat de appelrechter toe een vordering, door 
de eerste rechter aangehouden tot na de afhandeling van een door een vorig vonnis 
betreffende een andere vordering bevolen onderzoeksmaatregel, aan diens rechtsmacht te 
onttrekken en het geschil in zijn geheel te beoordelen, zonder te wachten op die 
afhandeling  (Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0102.N nr. 675 
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STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
Gevolg – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak. 

Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vonnis van vrijspraak, 
moet de appelrechter over diens civielrechtelijke vordering oordelen en onderzoeken of 
het misdrijf, waarvoor de beklaagde werd vrijgesproken, bewezen is en of het aan de 
burgerlijke partij schade veroorzaakte; door dit te doen miskent de appelrechter het gezag 
van gewijsde van de vrijspraak niet  (Art. 202, 2° Wetboek van Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1438.N nr. 51 

Vonnis bij verstek van de politierechtbank – Partij die in België geen gekende woon– of 
verblijfplaats heeft. 

In de regel moet het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank door de partij 
die bij verstek is veroordeeld, uiterlijk vijftien dagen na de dag van de betekening ervan 
aan zijn woonplaats, worden ingesteld; die termijn wordt evenwel verlengd, voor de 
personen zonder gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats in België met 
de termijn die art. 55 Ger.W. bepaalt  (Art. 55 Gerechtelijk Wetboek; Art. 3 K.B. nr. 301 
van 30 maart 1936; Artikelen 174, tweede lid, en 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.) 
1 februari 2006 P.2005.1427.F nr. 64 

Tijdstip van de betekening – Vonnis bij verstek van de politierechtbank – Partij die in 
België geen gekende woon– of verblijfplaats heeft – Termijn – Aanvang – Betekening in 
het buitenland. 

Krachtens art. 40, eerste lid, Ger.W., wordt de betekening bij gerechtsdeurwaarder, bij een 
ter post aangetekende brief, aan de verblijfplaats in het buitenland, van hen die in België 
geen gekende woonplaats, verblijfplaats noch gekozen woonplaats hebben, geacht te zijn 
verricht door de afgifte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs. 
1 februari 2006 P.2005.1427.F nr. 64 

Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Termijn – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Termijn – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
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uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Eenparigheidsvereiste – Dictum van het beroepen vonnis bevestigd in hoger beroep – 
Toepassing – Straf. 

De eenparigheid die bij art. 211bis, Sv. is vereist, geldt met name wanneer de straf die 
tegen een beklaagde in eerste aanleg werd uitgesproken in hoger beroep wordt verzwaard; 
een dergelijke eenparigheid is niet vereist ter rechtvaardiging van de redenen op grond 
waarvan het dictum van het beroepen vonnis in hoger beroep wordt bevestigd  (Art. 
211bis Wetboek van Strafvordering.) 
8 februari 2006 P.2005.1472.F nr. 81 

Bevoegdheid van de rechter – Tussenvonnis dat geen volledige uitspraak doet over de 
zaak – Hoger beroep van sommige partijen – Vernietiging van het tussenvonnis en 
evocatie – Bevoegdheid van de appelrechter ten aanzien van de andere partijen – 
Devolutieve werking. 

Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep kan de appelrechter een vonnis 
dat nog geen volledige uitspraak heeft gedaan over de bij de eerste rechter aanhangige 
zaak, slechts vernietigen ten aanzien van de partijen die in hoger beroep zijn gekomen of 
tegen wie het hoger beroep is gericht. De omstandigheid dat het vernietigde vonnis ten 
aanzien van andere partijen dan de voormelde dezelfde onwettigheid bevat, doet hieraan 
geen afbreuk  
4 april 2006 P.2005.1704.N nr. 197 

Hoger beroep – Regelmatigheid – Beslissing tot evocatie – Tussenvonnis waarbij enkel 
een onderzoeksmaatregel wordt bevolen – Vernietiging van het tussenvonnis – Beslissing 
gesteund op een mogelijke schending van het recht van verdediging – Beslissing die 
uitgaat van een onjuiste hypothese. 

Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de appelrechters een tussenvonnis 
van de eerste rechter, die enkel een onderzoeksmaatregel bevolen had zonder over enige 
betwisting uitspraak te doen, vernietigen en de zaak in haar geheel evoceren, op grond van 
de vaststelling dat, door die beslissing van de eerste rechter, het recht van verdediging 
mogelijk kan worden geschaad, aangezien de eerste rechter nog steeds zijn volledige 
rechtsmacht behield om over de grond van de zaak en over de bruikbaarheid en de waarde 
van het aangebrachte bewijs uitspraak te doen. 
4 april 2006 P.2005.1704.N nr. 197 

Hoger beroep tegen arrest van het Hof van Cassatie. 

Tegen arresten van het Hof van cassatie kan geen hoger beroep worden ingesteld  
25 april 2006 P.2006.0555.N nr. 239 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Omvang van de aanhangigmaking – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking tot internering 
maakt zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot internering 
aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling 
die bij art. 235bis Sv., de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek, is 
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bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te doen over 
alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan, wat dat betreft, niet worden beperkt 
door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar ministerie  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Eenparigheid bij strafverzwaring – Wijziging van redenen van beroepen vonnis. 

Er is geen strafverzwaring en bijgevolg geen verplichting voor de appelrechters met 
eenparigheid uitspraak te doen wanneer die rechters de door de eerste rechter 
uitgesproken straf bevestigen en de daarvoor in het beroepen vonnis vermelde redenen 
wijzigen, aanpassen of gedeeltelijk verwerpen. (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
16 mei 2006 P.2006.0343.N nr. 277 

Toepasselijkheid – Tergend en roekeloos hoger beroep – Artikel 1072bis, tweede, derde 
en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Burgerlijke geldboete. 

De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de verdediging 
tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens de wijze 
waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het artikel 
1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken, is derhalve niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door de 
beklaagde of een inverdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde 
strafvordering  
6 juni 2006 P.2006.0462.N nr. 312 

Artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Hoger beroep tegen 
de beslissing op de strafvordering – Tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de 
beklaagde of inverdenkinggestelde – Burgerlijke geldboete – Vrijheid in de organisatie 
van de verdediging. 

De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de verdediging 
tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens de wijze 
waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het artikel 
1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken, is derhalve niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door de 
beklaagde of een inverdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde 
strafvordering  
6 juni 2006 P.2006.0462.N nr. 312 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Termijn – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 
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Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – Termijn – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Gerechtskosten – Veroordeling van de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld – 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. 

Buiten het geval van rechtstreekse dagvaarding of wanneer een onderzoek is geopend ten 
gevolge van de burgerlijke partijstelling, beoordeelt de feitenrechter op onaantastbare 
wijze of de burgerlijke partij die in het ongelijk is gesteld, kan worden veroordeeld in alle 
of in een deel van de kosten jegens de Staat en jegens de beklaagde  
28 juni 2006 P.2005.0297.F nr. 360 

Hoger beroep – Bescherming van de maatschappij – Toepasselijke wetsbepaling – 
Internering. 

Wanneer overeenkomstig artikel 7 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele 
misdrijven (Wet Bescherming Maatschappij) de raadkamer de internering beveelt van de 
beklaagde, dan wordt het hoger beroep tegen die beslissing geregeld door artikel 8 van die 
wet; artikel 135 Wetboek van Strafvordering is niet toepasselijk  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

De onaantastbare beoordeling van de rechter met betrekking tot de vergoeding van de 
schade bij toepassing van artikel 1386bis Burgerlijk Wetboek houdt niet in dat, wanneer 
de geïnterneerde geen hoger beroep tegen de veroordeling instelt, de appelrechter op het 
enkele hoger beroep van de schadelijder de hem toegekende schadevergoeding mag 
verminderen  
12 september 2006 P.2006.0718.N nr. 408 

Veroordeling door de eerste rechter tot één straf voor bepaalde tenlasteleggingen – 
Vrijspraak door de eerste rechter voor een tenlastelegging – Veroordeling voor alle 
tenlasteleggingen – Behoud van de straf opgelegd door de eerste rechter – Voortgezet 
misdrijf – Vereiste – Hervorming. 

Eenstemmigheid is vereist wanneer de appelrechters op het hoger beroep van het 
openbaar ministerie de beklaagde schuldig achten aan drie tenlasteleggingen A, B en C en 
hem hiervoor slechts één straf opleggen, namelijk dezelfde die de eerste rechter, na 
vrijspraak voor de tenlastelegging C, voor de vermengde tenlasteleggingen A en B had 
opgelegd  (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2006.0494.N nr. 437 
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Geen hoger beroep O.M. – Strafverzwaring. 

Wanneer de toestand van een veroordeelde in hoger beroep wordt verzwaard ofschoon het 
openbaar ministerie niet in hoger beroep was gekomen, vernietigt het Hof zonder 
verwijzing de bestreden beslissing in zoverre de door de eerste rechter uitgesproken straf 
werd verzwaard  (Artikelen 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0735.N nr. 457 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Eenparigheid – Verwijzingsarrest – 
Beschikking van buitenvervolgingstelling – Raadkamer. 

Wanneer de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling heeft gewezen kan 
het appelgerecht de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden  (Artikelen 128, 135, § 1, 
en 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0979.N nr. 532 

Motiveringsgebrek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Verwijzingsbeschikking – Aard van het middel – Middel waarbij 
de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking wordt aangevoerd – Strafbare 
periode – Conclusie – Raadkamer. 

Het middel van de inverdenkinggestelde dat aanvoert dat de verwijzingsbeschikking zelf 
onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met 
betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voldoende 
bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen geen ontvankelijk hoger 
beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling daarover geen uitspraak 
dient te doen. 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid – Beschikking van 
verwijzing van de raadkamer – Oordeel over het bestaan van voldoende bezwaren – 
Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering kan de 
inverdenkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen hoger beroep instellen tegen 
de verwijzingsbeschikking van de raadkamer; daartoe behoren onder meer de 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden met betrekking tot de 
verwijzingsbeschikking en de gronden van niet–ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering, maar niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van voldoende 
bezwaren  
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Beschikking van verwijzing van de 
raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Raadkamer – 
Gevallen. 

Overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering kan de 
inverdenkinggestelde slechts in een beperkt aantal gevallen hoger beroep instellen tegen 
de verwijzingsbeschikking van de raadkamer; daartoe behoren onder meer de 
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden met betrekking tot de 
verwijzingsbeschikking en de gronden van niet–ontvankelijkheid of van verval van de 
strafvordering, maar niet het oordeel van de raadkamer over het bestaan van voldoende 
bezwaren  
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 
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ALLERLEI 
Waarde van het geschil – Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet. 

De waarde van het geschil na derdenvezet wordt gemeten aan het nadeel dat de 
verzetdoende partij beweert te hebben geleden ingevolge de bestreden beslissing; de 
geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen van de aanleg. 
(Artikelen 557 tot 562, 618, eerste lid, 619 en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

Ontvankelijkheid – Beslissing op derdenverzet – Politierechtbank. 

Het op derdenverzet gewezen vonnis waarbij de politierechtbank uitspraak doet over een 
vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, wordt in laatste aanleg 
gewezen. (Artikelen 616, 617, eerste lid en 1131 Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

HUISVESTING 
Vastgoedbeheerder – Toewijzen voorlopig beheer. 

Het vonnis verantwoordt zijn beslissing dat de vordering van de vastgoedbeheerder tot 
toewijzing van het voorlopig beheer van een woning gegrond is, niet naar recht wanneer 
het niet vaststelt dat er geen wettig beletsel bestond voor de bewoning of het verhuren van 
dat goed, zoals door de drager van zakelijke onroerende rechten op dat goed was 
opgeworpen. 
7 september 2006 C.2005.0433.F nr. 396 

HUUR VAN DIENSTEN 
Verborgen gebrek – Vordering – Aannemingsovereenkomst – Aansprakelijkheid. 

De regel dat de aansprakelijkheidsvordering tegen de aannemer en de architect binnen de 
tienjarige termijn kan worden ingesteld, ingeval een gebouw geheel of gedeeltelijk 
tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, geldt 
ook wanneer dergelijk gebrek verborgen is  (Artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk 
Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0529.N nr. 69 

Verplichtingen – Aannemer. 

De aannemer is niet alleen gehouden tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst met de 
opdrachtgever is bedongen maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens de regels 
van de kunst. (Art. 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0527.N nr. 68 

Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit tegen zijn verkoper is een toebehoren 
van de zaak dat samen met de zaak wordt doorverkocht aan de opeenvolgende kopers. De 
omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is geleverd aan zijn 
opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst ontslaat de oorspronkelijke 
verkoper niet van zijn vrijwaringplicht tegenover deze eindgebruiker. De opdrachtgever 
heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen verbonden met de zaak die 
aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde  (Artikelen 1615 en 1641 Burgerlijk 
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Wetboek.) 
18 mei 2006 C.2005.0097.N nr. 279 

Stilzwijgende oplevering – Beoordeling door de feitenrechter – Aannemingsovereenkomst. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite en op grond van de omstandigheden 
van de zaak of een handeling van de opdrachtgever een stilzwijgende oplevering van het 
werk uitmaakt. (Art. 1791 Burgerlijk Wetboek.) 
26 oktober 2006 C.2005.0329.F nr. 517 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering tegen beiden – 
Aannemingsovereenkomst. 

De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stellen voor het 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond, dient voor het verstrijken van de tienjarige 
termijn een vordering in te stellen tegen zowel de aannemer als de architect  (Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Tienjarige termijn – Vervaltermijn – Aansprakelijkheid van aannemer en architect – 
Aannemingsovereenkomst. 

De tienjarige termijn binnen dewelke de aannemer en de architect aansprakelijk zijn voor 
het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond is een fatale termijn die niet geschorst of 
gestuit kan worden  (Artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Aard – Tienjarige termijn – Aansprakelijkheid van aannemer en architect – 
Aannemingsovereenkomst. 

De tienjarige termijn binnen dewelke de aannemer en de architect aansprakelijk zijn voor 
het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond is een fatale termijn die niet geschorst of 
gestuit kan worden  (Artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Binnen de tienjarige termijn ingestelde 
vordering – Aannemingsovereenkomst. 

Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de 
aannemer en de architect onttrekt aan het verval ook de vordering ingesteld op grond van 
nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde 
contractuele tekortkoming in de conceptie of uitvoering, mits uit de tijdig ingestelde 
vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Stage – Inschrijving – Voorwaarden – Activiteiten voor rekening van derden – 
Vastgoedmakelaar – Lijst van stagiairs – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 

De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het 
referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend, bestaande in het "beheer van het 
onroerend vermogen van de werkgever of van diens moederonderneming, alsook in 



– 168 – 

verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of diens moederonderneming wordt 
gevraagd", kan niet beslissen dat deze, voor rekening van haar werkgever of de 
moederonderneming verrichte activiteiten niet voor rekening van een derde werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven. 
(Art. 17, § 8 Wet 1 maart 1976.) 
7 december 2006 D.2005.0019.F nr. 631 

Verborgen gebrek – Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering binnen de 
tienjarige termijn – Vordering voor nieuwe gevolgen van gebrek en tekortkoming – 
Vereiste – Aannemingsovereenkomst – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

HUUR VAN GOEDEREN 

HUISHUUR 
Verplichting van verhuurder – Tekortkomingen – Vereisten – Hoofdverblijfplaats – 
Veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid – Keuze van de sanctie – Titularis. 

Indien de vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, waaraan het gehuurde 
goed moet voldoen overeenkomstig de bijzondere regels van de huurovereenkomsten 
inzake de hoofdverblijfplaats, niet zijn vervuld, heeft de huurder, onder voorbehoud van 
de beoordeling van de ernst van de tekortkoming door de rechter, de keuze ofwel de 
uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in 
overeenstemming te brengen met die vereisten, ofwel de ontbinding van de 
huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding. (Art. 2 Wet houdende wijziging van 
de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur.) 
31 maart 2006 C.2004.0014.F nr. 186 

Verplichting van verhuurder – Opzegging door de verhuurder – Tegenopzegging huurder. 

Wanneer de huurder de huurovereenkomst opzegt na de opzegging door de verhuurder die 
voornemens is het verhuurde goed persoonlijk te betrekken, heeft de verhuurder niet meer 
de verplichting het goed te betrekken. (Art. 3, § 2, eerste en derde lid, en § 5, derde lid 
Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur.) 
15 september 2006 C.2005.0327.N nr. 420 

Opzegging door de verhuurder – Einde huurovereenkomst – Tegenopzegging huurder. 

Ingeval de huurder, na de opzegging door de verhuurder, met toepassing van artikel 3, § 
5, derde lid, van de Woninghuurwet de huurovereenkomst opzegt, eindigt de 
huurovereenkomst niet door een verkorting van de opzeggingstermijn in de opzegging 
door de verhuurder maar door de opzegging door de huurder  (Art. 3, § 2, eerste lid, en § 
5, derde lid Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek 
inzake huishuur.) 
15 september 2006 C.2005.0327.N nr. 420 
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Opzegging. 

Een opzegging is een eenzijdige akte die de huur beëindigt bij het verstrijken van de 
opzeggingstermijn  
15 september 2006 C.2005.0327.N nr. 420 

Verplichting van de huurder – Tenietgaan van het gehuurde goed – Brand – Inhoud. 

Het tenietgaan van het gehuurde goed door een brand buiten de schuld van de huurder 
heeft tot gevolg dat deze niet gehouden is het goed terug te geven in dezelfde staat als hij 
het ontvangen heeft; hij is evenwel niet zonder meer ontslagen van de verplichting tot 
teruggave, die onder meer inhoudt dat hij gehouden is het goed vrij te maken en de inhoud 
te verwijderen die door hem erin is aangebracht  (Artikelen 1733 en 1741 Burgerlijk 
Wetboek.) 
24 november 2006 C.2004.0579.N nr. 598 

PACHT 
Pachtoverdracht – Tegenstelbaarheid aan de verpachter – Pleegvormen. 

De overdracht van pacht die door de pachter aan zijn afstammelingen of aangenomen 
kinderen of aan die van zijn echtgenoot of van de echtgenoten van de voormelde 
afstammelingen of aangenomen kinderen is gedaan zonder de toelating van de verpachter, 
kan aan deze worden tegengeworpen zonder dat moet voldaan zijn aan de pleegvormen 
betreffende de overdracht van schuldvordering  (Artikelen 34, 35 en 57 Wet van 4 nov. 
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen; Art. 1690 Burgerlijk Wetboek.) 
30 maart 2006 C.2003.0193.N nr. 181 

Minnelijke schikking – Rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten 
gunste van de huurders van landeigendommen – Voorwaarden. 

Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de 
huurders van landeigendommen moet worden aangemerkt, de vordering waarvan het 
voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met betrekking tot de pacht dan wel 
het recht van voorkoop dat in geval van vervreemding van een landeigendom toekomt aan 
de pachter ervan. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Minnelijke schikking – Voorwerp van de rechtsvordering – Oplossing van een geschil – 
Toepassing van de rechtsregels die de pacht van voorkoop beheersen – Voorwaarden. 

De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels 
die de pacht van voorkoop beheersen, heeft niet tot noodzakelijk gevolg dat de vordering 
waarin gevraagd wordt dat geschil te beslechten, moet worden aangemerkt als een 
rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de huurders 
van landeigendommen. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Opzegging – Pachtovereenkomsten van bouwgronden – Geen recht van voorkoop – Geen 
verplichting om vooraf wegenwerken uit te voeren – Uitvoering van wegenwerken. 

De uitvoering van wegenwerken in de zin van artikel 6, § 1, 2°, van de Pachtwet, dat 
betrekking heeft op pachtovereenkomsten op ongebouwde gronden die, op het ogenblik 
van de opzegging, zonder dat vooraf wegenwerken dienen te worden uitgevoerd, 
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beschouwd moeten worden als bouwgronden, in welk geval de pachter geen recht van 
voorkoop heeft, heeft geen betrekking op de aanleg van nutsvoorzieningen. (Artikelen 6, 
§ 1, 2° en 52, 7° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen.) 
29 juni 2006 C.2004.0373.N nr. 367 

Aard – Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op herziening – Doel. 

Het recht op herziening van de pachtprijs van een lopende pacht waarvan het bedrag 
hoger is dan het bij de wet bepaald maximum is dwingend en strekt tot bescherming van 
de pachter. (Art. 5, eerste lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en 
van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op herziening van de pachtprijs 
– Afstand. 

De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op herziening van een pachtprijs die het 
bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit het 
enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen afstand 
van dit recht worden afgeleid. (Art. 5, eerste lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Aard – Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op terugbetaling – 
Doel. 

Het recht op terugbetaling van een pachtprijs die het bij de wet bepaalde maximum 
overschrijdt is dwingend en strekt tot bescherming van de pachter. (Art. 5, vierde lid Wet 
van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Pachtprijs die het wettelijk maximum overschrijdt – Recht op terugbetaling van de 
pachtprijs – Afstand. 

De pachter kan geen afstand doen van zijn recht op terugbetaling van een pachtprijs die 
het bij de wet bepaalde maximum overschrijdt dan nadat hij deze prijs heeft betaald; uit 
het enkele feit van de betaling, zij het met kennis van de relatieve nietigheid, kan geen 
afstand van dit recht worden afgeleid  (Art. 5, vierde lid Wet van 4 nov. 1969 tot 
wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop 
ten gunste van huurders van landeigendommen.) 
15 september 2006 C.2005.0171.N nr. 417 

Overdracht van de exploitatie aan een afstammeling – Opzegging door de verpachter – 
Vennootschap. 

De verpachter die gebruik maakt van zijn recht om het verpachte goed door een van zijn 
afstammelingen te laten exploiteren kan geen opzegging geven om de exploitatie ervan 
aan een vennootschap over te dragen; de omstandigheid dat de zaakvoerder van deze 
vennootschap de zoon is van de verpachter doet hieraan geen afbreuk. (Artikelen 7, 1°, 8, 
§§ 1 en 2, en 9 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de 
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wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen.) 
13 oktober 2006 C.2005.0165.N nr. 487 

HANDELSHUUR 
Toepasselijkheid – Ongegrondverklaring – Recht van de verhuurder – Andere 
voorwaarden – Aanbod van een derde – Weigering – Huurhernieuwing. 

Het recht van de verhuurder, in het geval dat de rechter zijn weigering om toe te stemmen 
in de huurhernieuwing ongegrond verklaart, aanspraak te maken op andere voorwaarden 
of zich te beroepen op het aanbod van een derde, binnen een maand te rekenen van de 
betekening van het vonnis, vind toepassing welke ook de reden van de weigering is  (Art. 
24 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds.) 
2 maart 2006 C.2005.0078.N nr. 121 

Recht van de verhuurder – Andere voorwaarden – Aanbod van een derde – Vordering van 
de huurder – Weigering – Huurhernieuwing. 

De verhuurder kan het recht om aanspraak te maken op andere huurvoorwaarden of zich 
te beroepen op het aanbod van een derde niet meer uitoefenen wanneer hij, in de 
procedure tengevolge van zijn weigering om toe te stemmen in de huurhernieuwing, 
gebeurlijk in ondergeschikte orde, reeds die aanspraak heeft gemaakt, voor het geval dat 
de rechter zijn weigering ongegrond zou verklaren en de rechter over die andere 
voorwaarden of dit aanbod uitspraak heeft gedaan; maar hij verliest dit recht niet, als hij 
in die procedure die aanspraak niet heeft gemaakt, doordat de huurder de 
huurhernieuwing aan de bestaande voorwaarden heeft gevorderd en de rechter deze heeft 
toegestaan; zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over zijn weigering kan de 
verhuurder niet verplicht worden die aanspraak te maken  (Art. 24 Wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.) 
2 maart 2006 C.2005.0078.N nr. 121 

Kennisgeving door de huurder – Huurhernieuwing. 

De aanvraag van de huurder tot huurhernieuwing is nietig indien zij niet de vermelding 
bevat op welke wijze de verhuurder moet kennis geven ofwel van zijn met redenen 
omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod 
van een derde; het is niet voldoende dat de verhuurder de inhoud van artikel 14 van de 
Handelshuurwet, die tot bedoelde vermelding verplicht, kent, noch dat die verplichting 
kan worden vervangen door de toepassing van de rechtsspreuk dat elkeen geacht wordt de 
wet, te dezen voormeld artikel, te kennen  (Art. 14, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.) 
2 maart 2006 C.2005.0092.N nr. 122 

Vergoeding wegens uitzetting – Verkoop van het goed – Verhouding tot het gemeen recht 
– Einde – Opzeggingstermijn. 

De Handelshuurwet houdt een eigen globale regeling in van de gevallen waarin en van de 
voorwaarden waaronder een einde kan worden gesteld aan de huur bij vervreemding van 
het gehuurde goed, die van de gemeenrechtelijke regeling verschilt en deze vervangt, 
inzonderheid bij de bepaling van de door de verkrijger na te leven opzeggingstermijn en 
verschuldigde uitzettingsvergoeding en niet bepalend is voor het vaststellen van de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding door de verhuurderoverdrager verschuldigd  
(Artikelen 1744 en 1745 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 12, 25 en 26 Wet van 30 april 
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1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds.) 
22 december 2006 C.2006.0018.N nr. 674 

ALLERLEI 
Arbitragehof – Verplichting – Prejudicieel geschil – Verschillende juridische toestand – 
Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis – Hof van 
Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

HUUR VAN WERK 
Prijs – Vaststelling te goeder trouw – Aannemer. 

De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het werk, op het 
einde ervan en behoudens andersluidende overeenkomst, door de aannemer eenzijdig en 
te goeder trouw wordt vastgesteld, onder voorbehoud van de marginale toetsing door de 
rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel. 
9 november 2006 C.2005.0218.F nr. 551 

HUWELIJK 
Beperking in de tijd – Geen beperking in de tijd – Dringende en voorlopige maatregelen. 

Uit het loutere feit dat de rechter de op grond van art. 223, tweede lid, Burgerlijk Wetboek 
bevolen maatregelen niet in de tijd beperkt, volgt niet noodzakelijk dat hij de feitelijke 
scheiding van de echtgenoten definitief regelt  (Art. 223, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
29 mei 2006 C.2005.0438.N nr. 295 

Dringende en voorlopige maatregelen. 

De op grond van art. 223, tweede lid, Burgerlijk Wetboek door de vrederechter bevolen 
dringende voorlopige maatregelen mogen er niet toe leiden een feitelijke scheiding van de 
echtgenoten op bestendige wijze te organiseren  (Art. 223, tweede lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
29 mei 2006 C.2005.0438.N nr. 295 

Gerechtelijke beslissing – Bewijslast – Vordering tot onderhoudsbijdrage – Ontstaan of 
voortduren van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting – 
Beoordeling – Echtscheidingsprocedure – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure staat de echtgenoot tegen wie een vordering tot 
onderhoudsbijdrage wordt ingesteld vrij het bewijs te leveren dat het ontstaan dan wel het 
voortduren van de scheiding, al was het ten dele, te wijten is aan de echtgenoot die deze 
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onderhoudsbijdrage vordert; bij de beoordeling van het bewijs mag niet worden 
vooruitgelopen op de in voorkomend geval hangende echtscheidingsprocedure en de 
hierbij door de echtscheidingsrechter te beoordelen fouten  (Art. 223 Burgerlijk Wetboek; 
Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Bewijslast – Hulp– en bijstandsverplichting – Vordering tot onderhoudsbijdrage – 
Ontstaan of voortduren van de scheiding – Rechten en verplichtingen – Echtgenoten – 
Feitelijke scheiding – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een vordering instelt 
die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp– en de 
bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewijzen dat noch het 
ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is en dat hij derhalve 
niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp– en bijstandsverplichting in natura in 
de echtelijke woonst nakomt  (Art. 213 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Gerechtelijke beslissing – Vordering tot onderhoudsbijdrage – Ontstaan of voortduren 
van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting – 
Echtscheidingsprocedure – Bewijs – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure die de samenwoningsverplichting automatisch 
opschort, moet de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch 
het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is  (Art. 223 
Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS 

ALLERLEI 
Ontbinding – Aard van de wettelijke bepalingen – Vereffening en verdeling. 

De regeling in het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek van de wijze waarop de 
vereffening–verdeling van een ontbonden huwelijksvermogensstelsel moet verlopen is 
niet van openbare orde of dwingend recht. (Art. 1205 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Overeenkomst – Ontbinding – Wijze van verdeling – Vereffening en verdeling. 

Vanaf de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel kunnen de deelgenoten, ook in 
het raam van een gerechtelijke verdeling, te allen tijde overeenkomen over de wijze 
waarop de verdeling van de onverdeelde goederen zal geschieden  (Art. 1205 Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

IMMUNITEIT 
Artikel 58, Grondwet – Parlementaire onschendbaarheid. 

Art. 58 G.W. betreft de parlementaire onverantwoordelijkheid en niet de 
onschendbaarheid. 
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4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Artikel 59, Grondwet 1994 – Parlementaire onschendbaarheid. 

Vooraleer het werd gewijzigd bij de herziening van 28 februari 1997, verbood art. 59 
G.W. de vervolging of aanhouding van de leden van een van beide kamers tijdens de 
zitting, zonder verlof van de betrokken kamer; de onschendbaarheid stond dus de 
uitoefening van de strafvordering in de weg; het huidige art. 59, eerste lid, G.W., verbiedt 
alleen, behoudens de uitzonderingen die het bepaalt, de verwijzing of de rechtstreekse 
dagvaarding voor een hof of een rechtbank; bijgevolg is het op gang brengen van de 
strafvordering voor het vonnisgerecht volgens één van de twee voormelde wijzen, en niet 
de voortzetting van het reeds aangevatte geding, aan het vereiste verlof onderworpen  
(Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Onschendbaarheid – Artikel 59, Grondwet 1994 – Instellen van de strafvordering tegen 
een parlementslid – Latere verkiezing van dit lid in een ander parlement – Met 
toestemming van dat parlement – Parlementaire onschendbaarheid. 

Het verlof van een parlement om de strafvordering voor het vonnisgerecht tegen één van 
zijn leden op gang te brengen, doet de onschendbaarheid die is verkregen door de latere 
verkiezing van dat lid in een ander parlement, niet verdwijnen; zelf geldt die 
onschendbaarheid echter alleen voor de verwijzing naar of de rechtstreekse dagvaarding 
voor een hof of een rechtbank, en niet voor de voortzetting van het reeds aangevatte 
geding. (Art. 59, eerste lid Grondwet 1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Artikel 
59, Grondwet 1994 – Instellen van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

INDEPLAATSSTELLING 
Verzekering – Vergoeding van het slachtoffer door de aansprakelijke – Regresvordering – 
Arbeidsongeval – Arbeidsongevallenverzekeraar. 

De omstandigheid dat de aansprakelijke voor de schadepost "meerinspanningen" het 
slachtoffer heeft vergoed, staat niet eraan in de weg dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
als indeplaatsgestelde in de rechten van de getroffene, tegen die aansprakelijke een 
rechtsvordering kan instellen voor de recuperatie van de vergoedingen die de 
arbeidsongevallenverzekeraar aan het slachtoffer heeft uitgekeerd, en dit tot beloop van 
het bedrag dat volgens het gemene recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde 
schade als die welke krachtens die wet is vergoed. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Artikelen 46, § 2, eerste lid, 47, 51bis, 51ter, en 59quinquies 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.) 
5 december 2006 P.2006.1111.N nr. 621 
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INKOMSTENBELASTINGEN 

PERSONENBELASTING 
Lijfrente – Overdracht van cliënteel – Jaarlijkse indexatie. 

Artikel 17, § 1, 4°, W.I.B. 1992 is van toepassing op de overeenkomst waarbij cliënteel 
aan een vennootschap wordt overgedragen tegen betaling van een jaarlijks geïndexeerde 
lijfrente  (Art. 17, § 1, 4° WIB92.) 
3 maart 2006 F.2005.0027.F nr. 125 

Draagwijdte – Toerekening van inkomsten van de beroepsactieve echtgenoot aan de 
andere. 

De toerekening krachtens artikel 87 van het WIB92, van een gedeelte van het inkomen 
van de echtgenoot die als enige beroepsinkomsten heeft, aan de andere echtgenoot, doet 
geen schuldvordering ontstaan voor de andere echtgenoot maar is een fiscale techniek om 
de gevolgen van de progressiviteit van de belasting te milderen ten aanzien van 
ééninkomensgezinnen; in geval van beslag onder derden in handen van de echtgenoot met 
beroepsinkomsten ten laste van de andere echtgenoot, maakt het aan deze laatste aldus 
toegerekende inkomen geen voorwerp van het beslag uit. (Artikelen 1452 en 1542 
Gerechtelijk Wetboek; Art. 87 WIB92.) 
9 maart 2006 C.2005.0170.N nr. 142 

Voorwaarden inzake aftrek – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap – 
Tenlasteneming met het oog op het behoud van beroepsinkomsten. 

De verliezen van een vennootschap die bestuurders en werkende vennoten of 
bedrijfsleiders ten laste nemen zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten onder de in de wet 
gestelde voorwaarde dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van 
bedrijfsinkomsten die zij periodiek uit de betrokken vennootschap verkrijgen. De 
wanverhouding tussen het bedrag van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van de 
beroepsinkomsten is op zichzelf geen reden om de aftrek van de ten laste genomen 
verliezen te weigeren, maar kan wel een element zijn bij de beoordeling van voormelde 
wettelijke voorwaarde  (Art. 53, 15° WIB92.) 
8 juni 2006 F.2004.0022.N nr. 318 

Bestuur – Aanvullende gemeentebelasting – Doorstorting – Fout – Laattijdigheid – 
Ontstentenis. 

Het niet of laattijdig doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting maakt slechts een fout uit in hoofde van het bestuur wanneer blijkt dat 
het, alle omstandigheden in acht genomen, kennelijk niet gehandeld heeft binnen een 
redelijke termijn. (Art. 469, eerste lid WIB92.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Vennoot – Geldlening aan zijn vennootschap – Inschrijving op rekening–courant. 

In de zin van artikel 18, tweede lid, W.I.B. 1992 kan onder de term "geldlening" ook 
worden verstaan een inschrijving op de rekening–courant van de aandeelhouder of van de 
persoon die de in dat artikel bedoelde opdracht of functies uitoefent  
16 november 2006 F.2005.0068.F nr. 569 

Kwalificering – Inkomsten. 

De kwalificering van de inkomsten van een belastingplichtige, vastgelegd in het W.I.B., is 
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een juridische en geen feitelijke aangelegenheid  (Artikelen 27 en 90, 1° WIB92.) 
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

Meerwaarde – Verkoop buiten beheer van het privévermogen – Winst of belastbare baten. 

Art. 90, 1°, W.I.B. 1992 belast niet de meerwaarde die tot stand komt bij de verkoop 
buiten de grenzen van het beheer van het privévermogen, maar enkel de winst of baten uit 
een dergelijke verrichting  
30 november 2006 F.2005.0066.F nr. 614 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Verrekening – Berekening van de belasting – Voorafbetaling – Faillissement – 
Tegenwerpelijkheid aan de gezamenlijke schuldeisers. 

De verrekening van een voorafbetaling, die zonder bedrog is gedaan en vooraleer de 
schuldenaar zijn betalingen heeft gestaakt, op de belasting die na het vonnis van 
faillietverklaring is ingekohierd, kan aan de gezamenlijke schuldeisers worden 
tegengeworpen  (Artikelen 157 en 175 WIB92.) 
13 januari 2006 C.2005.0003.F nr. 33 

Vereniging bij wijze van deelneming – Vaste activa – Deelnemend lid – 
Afschrijvingsannuïteit – Activiteitsduur van de vereniging – Evenredige vermindering. 

De afschrijvingen op vaste activa die de vennoot–zaakvoerder voor de 
gemeenschappelijke rekening van de vennoten heeft gekocht gedurende het jaar waarin 
die vereniging werd opgericht, moeten voor dat jaar overeenkomen met de duur van het 
boekjaar gedurende hetwelk de vereniging haar werkzaamheden heeft uitgeoefend en de 
door een deelnemend lid geclaimde afschrijvingsannuïteit moet in evenredigheid hiermee 
worden verminderd. (Artikelen 25, § 1, eerste lid, en 45, 4° WIB64.) 
3 februari 2006 F.2004.0007.F nr. 74 

Wijze van berekening – Gerealiseerde meerwaarden op aandelen – Vrijgesteld bedrag. 

Om het van vennootschapsbelasting vrijgesteld bedrag van de gerealiseerde meerwaarde 
op aandelen te bepalen, mag de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij 
vervreemding niet verminderd worden met de kosten van de vervreemding  (Artikelen 43, 
183, en 192, eerste lid WIB92.) 
15 december 2006 F.2005.0099.N nr. 656 

AANSLAGPROCEDURE 
Prejudiciële vraag – Verplichting – Verenigbaarheid – Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie – Vreemde firma's in België – Fiscaal stelsel van 
forfaitaire minimumwinsten – Nationaal rechtscollege – Gelijke behandeling. 

Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag rijst om 
uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld 
bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal 
stelsel dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten 
verenigbaar is met het in het Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke 
behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal rechtscollege 
niet verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor te leggen, indien tegen zijn 
uitspraak beroep kan worden ingesteld krachtens het nationale recht; het cassatieberoep is 
kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die verdragsbepaling. 
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(Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; Art. 146, § 1 
KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Prejudiciële vraag – Verplichting – Verenigbaarheid – Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie – Vreemde firma's in België – Fiscaal stelsel van 
forfaitaire minimumwinsten – Hof van Cassatie – Gelijke behandeling. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene 
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof 
van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel dat uitsluitend voor 
vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is met het in het 
Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het vlak van 
belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof 
voor te leggen  (Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 
tot instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; 
Art. 146, § 1 KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is – Recht om bezwaar in te dienen 
– Termijn. 

Het recht om bezwaar in te dienen, dat het nieuwe artikel 366 W.I.B. 1992 toekent aan de 
echtgenoot op wiens naam de aanslag niet vastgesteld is maar op wiens goederen de op 
naam van de andere echtgenoot vastgestelde belasting wordt ingevorderd, kan enkel 
worden uitgeoefend indien de in artikel 371 van dat wetboek bepaalde termijn om 
bezwaar in te dienen niet verstreken is op het ogenblik van de inwerkingtreding van het 
bovengenoemde nieuwe artikel 366  (Artikelen 366 en 371 WIB92.) 
3 maart 2006 C.2004.0480.F nr. 124 

Vormvereisten – Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – 
Neerlegging – Voorziening in cassatie. 

Inzake inkomstenbelastingen moet het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige 
in elk geval door een advocaat worden ondertekend en neergelegd  (Art. 378 WIB92.) 
9 maart 2006 F.2004.0052.N nr. 143 

Anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

De toepassing van de anti–rechtsmisbruikbepaling waarin artikel 344, § 1, 
WIB92voorziet, staat los van de vraag of de door de akte of juridische akten beoogde 
belastingontwijking al of niet een wetsovertreding inhoudt  (Art. 344, § 1 WIB92.) 
11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Toepassing van de anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Een loutere herkwalificatie van een verrichting door de administratie op grond van artikel 
344, § 1, WIB92houdt niet in dat de belastingplichtige een bepaling die door het wetboek 
van de inkomstenbelastingen of zijn uitvoeringsbesluiten is opgelegd, heeft overtreden 
waardoor het bestuur gerechtigd zou zijn de bijzondere aanslagtermijnen toe te passen 
waarin dat wetboek in dat geval voorziet  (Artikelen 344, § 1, 354, lid 2 en 358, § 1, 1° 
WIB92.) 
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11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassingsvoorwaarden. 

De bijzondere aanslagtermijn waarin artikel 358, § 1, 1°, van het WIB92voorziet, kan 
slechts worden toegepast als de belastingplichtige een bepaling van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen of van zijn uitvoeringsbesluiten inzake roerende voorheffing of 
bedrijfsvoorheffing heeft overtreden  (Art. 358, § 1, 1° WIB92.) 
11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassing van de anti–
rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

De bijzondere aanslagtermijn van art. 358, § 1, 1° van het WIB92kan niet toegepast 
worden wanneer het bestuur beroep doet op de anti–rechtsmisbruikbepaling waarin artikel 
344, § 1, van dat wetboek voorziet, nu de toepassing van deze laatste wetsbepaling 
losstaat van de vraag of de door de akte of juridische akten beoogde belastingontwijking 
al of niet een wetsovertreding inhoudt  (Artikelen 344, § 1 en 358, § 1, 1° WIB92.) 
11 mei 2006 F.2004.0043.N nr. 269 

Kennisgeving – Regelmatigheid – Ontvangst – Adres – Voornaam. 

Naar recht verantwoord is de beslissing dat de kennisgeving van de beslissing van de 
directeur der belastingen aan het adres dat als correspondentieadres van de 
belastingschuldige is vermeld en door hem niet is opgeheven, regelmatig is geschied 
wanneer zij is afgegeven aan de aldaar wondende persoon die als zijn lasthebber voor 
ontvangst tekent en wanneer op die kennisgeving de tweede voornaam voorkomt van de 
belastingschuldige die niet bewijst dat er een andere persoon met dezelfde voornaam 
bestaat die enige band heeft met dat adres. (Artikelen 375 en 379 WIB92.) 
2 juni 2006 F.2005.0048.F nr. 308 

Belastingambtenaren – Dossier van de rechtspleging – Voorwerp – Verzoek tot inzage – 
Verlof van de procureur–generaal of van de auditeur–generaal. 

De regel dat zonder uitdrukkelijk verlof van de procureur–generaal of de auditeur–
generaal geen inzage mag worden verleend van de akten, stukken, registers, bescheiden of 
inlichtingen in verband met de rechtspleging heeft enkel betrekking op de inzage van de 
daarin vermelde stukken en niet op de mededeling vanwege de betrokken diensten dat er 
dergelijke stukken zijn of op de mededeling vanwege de betrokken diensten van de 
gegevens die toelaten de inzage van het gerechtsdossier te vragen  (Art. 327, § 1, tweede 
lid WIB92.) 
17 november 2006 F.2005.0061.N nr. 576 

Veroordeling – Te vermelden wettelijke bepalingen – Straffen – Fiscale valsheid en 
gebruik van valse stukken. 

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B., moet de bepalingen 
vermelden van dat wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de 
dader heeft of heeft willen overtreden  (thans artikelen 449 en 450, eerste lid WIB92; 
Artikelen 339 en 340, eerste lid WIB64.) 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 



– 179 – 

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP 
Ontvankelijkheid – Verjaring van de invordering – Nieuw bezwaar – Verval. 

De beslissing om een nieuw bezwaar dat buiten de in art. 378, tweede lid, W.I.B. 1992 
vastgestelde termijn voor het hof van beroep is aangevoerd en gegrond is op de verjaring 
van de invordering van de litigieuze aanslag niet–ontvankelijk te verklaren, is naar recht 
verantwoord  (Art. 378, tweede lid WIB92.) 
10 februari 2006 F.2005.0017.F nr. 90 

VOORZIENING IN CASSATIE 
Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Artikel 378, W.I.B. 1992, dat onder meer bepaalt dat het verzoekschrift in cassatie voor 
de eiser door een advocaat mag worden ondertekend, laat voor de bevoegde ambtenaar 
van de administratie van de directe belastingen de mogelijkheid onverkort om dat 
verzoekschrift zelf te ondertekenen en neer te leggen  
16 november 2006 F.2005.0068.F nr. 569 

Afzonderlijke grieven – Geschonden wettelijke bepalingen – Cassatiemiddel – Vereiste 
vermeldingen. 

Het middel is niet ontvankelijk wanneer het, in inzake inkomstenbelastingen, 
verschillende grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst 
welke wetsbepalingen geschonden zijn  (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST 

Invordering van de belasting – Wettigheid – Uit de echt gescheiden echtgenoot op wiens 
naam de belasting niet vastgesteld is – Geen recht van bezwaar. 

Uit de vaststelling dat de "door het Arbitragehof discriminerend geachte" wettelijke 
regeling die het recht om bezwaar in te dienen enkel toekent aan de belastingschuldige op 
wiens naam de aanslag is vastgesteld, op de uit de echt gescheiden echtgenoot is toegepast 
leidt het arrest wettig de nietigheid af van de vervolgingen en beslagleggingen, die gericht 
zijn tegen die echtgenoot op wiens naam de aanslag niet is vastgesteld en die tegen die 
aanslag geen bezwaar heeft kunnen indienen  (Artikelen 295 en 366 WIB92.) 
3 maart 2006 C.2004.0480.F nr. 124 

Invordering van de belasting – Tijdens het huwelijk verkregen inkomsten – Inkohiering op 
naam van het gezinshoofd – Invordering ten laste van de echtgenoten. 

Artikel 294, § 1, W.I.B. (1964), krachtens welke bepaling de invordering van de belasting 
gevestigd ten name van het gezinshoofd in beginsel mag vervolgd worden op al de 
roerende of onroerende goederen van de echtgenoten, alsmede op die van de kinderen 
wier inkomen met dat der ouders werd samengevoegd, heeft niet tot gevolg dat 
echtgenoten hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de belastingschuld, maar bepaalt 
enkel de omvang van het verhaalsrecht van de schatkist  (Artikelen 73 en 294, § 1 
WIB64.) 
8 juni 2006 C.2003.0145.N nr. 317 

Vereffening – Overdracht van een geheel van goederen of een handelszaak – Toepassing 
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van artikel 442bis, § 1, WIB92– Handelsvennootschappen. 

Artikel 442bis, § 1, van het WIB92is ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling 
bedoeld geheel van goederen of een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar 
van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk niet aan de 
ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste ook de 
overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door de 
overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij 
samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel 
uitmaakt van het vermogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 442bis, § 1 
WIB92.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Overdracht van een handelszaak – Fiscale schuld verschuldigd door de overlater – 
Overnemer – Maatstaf van de gehoudenheid – Overnameprijs waarvoor een regeling 
wordt getroffen – Hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Wanneer bij de overdracht van de handelszaak voor de overnameprijs een regeling wordt 
getroffen, maakt deze regeling de betaling van de overnameprijs uit en houdt deze aldus 
de maatstaf in tot beloop waarvan de overnemer gehouden is voor de belastingschulden 
van de overdrager  (Art. 442bis, § 2 WIB92.) 
20 oktober 2006 C.2004.0447.N nr. 497 

Bewijswaarde – Dwangbevel – Uittreksel uit het kohier – Verplichte vermeldingen. 

Uit het voorschrift dat het dwangbevel een uittreksel uit het kohierartikel betreffende de 
belastingschuldige en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring dient te bevatten, volgt 
dat dit uittreksel wordt vermoed gelijkvormig te zijn met het kohier en dat het kohier zelf 
niet mede dient betekend te worden met het dwangbevel  (Art. 149 KB WIB92.) 
17 november 2006 F.2005.0071.N nr. 577 

Notaris – Verkoop onroerend goed – Kennisgeving aan de ontvanger der belastingen – 
Belastingschuld – Fiscale notificatie aan de notaris – Uitvoerend beslag. 

De fiscale notificatie van het bedrag van de belastingschuld door de ontvanger der 
belastingen aan de met de verkoop van een onroerend goed belaste notaris maakt een 
beslag onder derden uit in handen van de notaris en heeft bijgevolg niet de integrale 
verkoopprijs, doch slechts het eventueel batig saldo ervan tot voorwerp, dat de notaris, na 
de betaling van de in het proces–verbaal van rangregeling opgenomen schuldvorderingen, 
onder zich heeft om het door te storten aan de belastingschuldige; een dergelijke 
notificatie kan derhalve niet worden opgevat als een verzet op de prijs in de zin van artikel 
1642 van het Gerechtelijk Wetboek  (Artikelen 433, eerste lid, 434, en 435, eerste lid 
WIB92; Art. 1642 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

Notaris – Rangregeling – Verkoop onroerend goed – Schuldvordering van de fiscus – 
Bevoorrecht karakter – Uitvoerend beslag. 

Uit de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus een bevoorrecht karakter heeft 
op grond van de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1992), kan niet worden afgeleid dat de notaris, belast met de verkoop van een onroerend 
goed na uitvoerend beslag, deze vordering moet toelaten tot de rangregeling. (Artikelen 
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422 en 423 WIB92; Art. 1644 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

ALLERLEI 
Valse stukken aangewend in de fiscale bezwaarprocedure – Fiscaal strafrecht – Valsheid 
en gebruik van valse stukken. 

Het gebruik van een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure is geen louter verweer, 
maar strekt ertoe alsnog het oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken  
(Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0306.N nr. 327 

Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Begrip 
– Toelaatbaarheid – Vordering in rechte. 

De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het geding, behalve de 
ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt wegens een onregelmatigheid in de 
vestigingsprocedure, steunt de uitbreiding van zijn vordering op een akte die bij de 
inleiding van het geding is aangevoerd, zodat een dergelijke eisuitbreiding toelaatbaar is  
(Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 december 2006 F.2005.0019.N nr. 655 

INTERESTEN 

ALGEMEEN 
Aard – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Verjaring – Termijn – 
Vergoedingen – Duur – Interest van rechtswege verschuldigd – Arbeidsongevallen. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

COMPENSATOIRE INTERESTEN 
Overeenkomst – Niet–uitvoering – Eisbaarheid – Compensatoire schadevergoeding – 
Datum. 

Compensatoire schadevergoeding is verschuldigd vanaf de dag waarop de niet–nakoming 
van de contractuele verbintenis vaststaat, ongeacht de datum van de ingebrekestelling. 
(Art. 1146 Burgerlijk Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0419.F nr. 188 

Verzekering – Compensatoire interesten – Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door 
een onrechtmatige daad van een derde – Omvang van de schadeloosstelling – Tijdstip 
waarop die begint te lopen – Regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen 
de aansprakelijke derde – Arbeidsongeval. 

De interest die aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigd is op het 
bedrag van de schadeloosstelling die hij heeft betaald en op het kapitaal dat de 
maandelijkse uitkering vertegenwoordigt of de rente die hij heeft samengesteld, kan niet 
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beginnen te lopen vóór de dag van de uitbetaling van de voormelde schadeloosstelling en 
die waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, d.i. vóór de indeplaatsstelling  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Verzekering – Indeplaatsstelling – Ongeval veroorzaakt door een onrechtmatige daad van 
een derde – Omvang van de schadeloosstelling – Regresvordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde – Arbeidsongeval. 

De schuldvordering van de getroffene of zijn rechthebbenden tegen degene die 
aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, komt krachtens art. 47 Arbeidsongevallenwet, 
ten goede aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle bestanddelen en toebehoren die de 
schadeloosgestelde schuldeiser kon aanvoeren; die verzekeraar kan bijgevolg aanspraak 
maken op compensatoire interest in zoverre de getroffene zelf voornoemde interest op de 
naar gemeen recht geraamde schadeloosstelling kon krijgen en het aldus gevorderde 
bedrag die schadeloosstelling, met inbegrip van de compensatoire interest, niet 
overschrijdt  
19 april 2006 P.2005.0525.F nr. 219 

Beoordeling door de bodemrechter – Schade die zich uitstrekt over een langere periode – 
Vertrekpunt – Grenzen. 

De rechter bepaalt vrij de datum vanaf wanneer vergoedende interest wordt toegekend, 
voor zover geen interest wordt toegekend voor een periode die het ontstaan van de schade 
voorafgaat; in het geval een schade zich uitstrekt over een langere periode kan hij op het 
totale bedrag van de schadevergoeding interest toekennen vanaf een gemiddelde datum  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Verdrag inzake de rechten van het kind – Mondeling karakter van het debat – Verbod om 
stukken betreffende de persoonlijkheid en het milieu van een minderjarige beschuldigde te 
gebruiken – Mogelijkheid voor het hof van assisen om te beslissen dat de jury met deze 
stukken geen rekening mag houden – Procedure ter zitting – Artikel 16 – Onrechtmatige 
of willekeurige inmenging in het privéleven van het kind – Hof van assisen. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
– Beginsel "non bis in idem" – Toepassing. 

Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 is de gelijkheid van de materiële feiten, 
begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde 
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is 
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ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit 
artikel 54, maar het is aan de bevoegde nationale instanties om dit uiteindelijk te 
beoordelen  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Toepassing in de tijd – Beginsel "non bis in idem". 

Het beginsel ne bis in idem, neergelegd in artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 moet toepassing vinden op een in een 
overeenkomstsluitende staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor 
de betrokkene reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al 
was deze overeenkomst in deze laatste staat nog niet van kracht op de datum van 
uitspraak van die veroordeling, voor zover de overeenkomst in de betrokken 
overeenkomstsluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de 
toepassingsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de 
tweede procedure werd ingeleid  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Kennisgeving op 
Frans grondgebied door een politieagent – Geldigheid – Europees verdrag aangaande de 
wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van het afschrift 
van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op Frans 
grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel 7.1, 
Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te 
Straatsburg op 20 april 1959, als betekening geldt van die beslissing en dat die betekening 
jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing naar recht. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Bewijs van 
uitreiking – Vorm – Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken. 

Krachtens artikel 7.2, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, dient als bewijs dat de 
processtukken en rechterlijke beslissingen werden uitgereikt ofwel een gedateerd 
ontvangstbewijs dat door de geadresseerde ondertekend is, ofwel een verklaring van de 
aangezochte Partij waarin het feit van de uitreiking, benevens de wijze en de datum 
waarop deze is geschied, zijn vermeld. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Doen toekomen van processtukken en van rechterlijke beslissingen – Vormen – Europees 
verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. 

Naar luid van artikel 7.1, Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in 
strafzaken, opgemaakt te Straatsburg op 20 april 1959, kan de aangezochte Partij de 
processtukken en rechterlijke beslissingen die haar door de verzoekende Partij worden 
toegezonden, doen toekomen door een eenvoudige toezending van het processtuk of van 
de beslissing aan de geadresseerde; indien de verzoekende Partij hierom uitdrukkelijk 
vraagt, worden de stukken door de aangezochte Partij medegedeeld volgens een van de 
procedures waarin haar wetgeving voor dergelijke betekeningen voorziet of volgens een 
bijzondere procedure die met haar wetgeving verenigbaar is. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 
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Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

JAARLIJKSE VAKANTIE 
Veranderlijke wedde – Artikel 39, K.B. 30 maart 1967 – Vóór toevoeging zesde alinea – 
K.B. 1 maart 1999 en K.B. 28 april 1999 – Bedienden – Vakantiegeld – Premies. 

De jaarlijkse betaalde premies of bonussen kunnen onder bepaalde voorwaarden als 
veranderlijke wedde worden beschouwd  (Art. 39, eerste lid K.B. 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse 
vakantie.) 
18 september 2006 S.2005.0020.N nr. 422 

Draagwijdte – Begrip – Bedienden – Vakantiegeld – Veranderlijk loon – Beperking. 

Loon moet als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon, dit 
is als tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van 
criteria die de betaling ervan onzeker en wisselend maken; wanneer de toekenning van het 
loonvoordeel vaststaat, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het geen 
veranderlijk loon  (Art. 39, eerste lid K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie.) 
18 september 2006 S.2005.0020.N nr. 422 

JACHT 
Velden, vruchten en oogsten – Jachtrecht – Houder – Bospercelen – Grof wild – 
Grasperken – Eigenaar – Begrip – Schade. 

De vordering tot herstel van de schade die door grof wild toegebracht is aan velden, 
vruchten en oogsten en waarvoor de houder van het jachtrecht op bospercelen instaat, en 
die is ingesteld tegen de eigenaar van die percelen waaruit dat wild voortkomt, doelt op de 
schade aan alle vegetatie die buiten de bospercelen wordt geteeld, onder meer aan de voor 
ontspanning bestemde grasperken  (Artikelen 1, eerste lid, en 3, tweede lid Wet 14 juli 
1961.) 
16 juni 2006 C.2005.0330.F nr. 335 
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JEUGDBESCHERMING 
Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Onderzoeksmaatregel – 
Jeugdrechtbank. 

De jeugdrechtbank kan elke onderzoeksmaatregel bevelen die zij nuttig acht alvorens op 
grond van art. 38, Decr.Fr.Gem. inzake hulpverlening aan de jeugd, uitspraak te doen. 
(Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Hoger beroep – Hernieuwing – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 
van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de 
jeugd – Beslissing tot verlenging van de dwang en de voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht wanneer het op grond van art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake 
hulpverlening aan de jeugd, tot verlenging van de dwang beslist en voorlopig uitspraak 
doet over de maatregelen die in afwachting van de resultaten van het bevolen 
deskundigenonderzoek dienen te worden genomen. (Artikelen 10, § 1, en 38 
Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Cassatieberoep vóór de eindbeslissing – 
Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., en houden geen 
verband met de gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald, de beslissingen 
waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep, die uitspraak moet doen op grond van art. 
38, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, alvorens recht te doen 
een deskundigenonderzoek en de heropening van het debat beveelt; het onmiddellijk 
cassatieberoep dat tegen die beslissingen wordt ingesteld is bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Artikelen 62 en 63bis Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Artikelen 
10, § 1, en 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Noodzakelijke dwang en maatregel van gedwongen hulpverlening – Jeugdrechtbank – 
Afzonderlijke beslissingen – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd zorgt voor een 
zodanig nauwe samenhang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en die van 
de eventueel te treffen maatregel, dat de jeugdrechtbank niet met afzonderlijke 
beslissingen over het één of het ander uitspraak kan doen. (Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 
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Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Art. 38 Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd staat de 
jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te bevelen, aangezien een dergelijke 
maatregel alleen kan worden genomen in het geval dat bij art. 39 van het decreet is 
bepaald en mits de voorwaarden ervan worden nageleefd, met name wat de duur van die 
maatregel betreft. (Artikelen 38 en 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening 
aan de jeugd.) 
22 februari 2006 P.2005.1522.F nr. 104 

Voorlopige hechtenis – Maatregel van voorlopige plaatsing van een minderjarige die een 
als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd – Aanhouding – Vrijheidsbeneming. 

De beschikking van de jeugdrechter die met toepassing is genomen van art. 2, Wet 1 
maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd, is geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van 
de Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
1 maart 2006 P.2006.0254.F nr. 115 

Stukken betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft 
– Uithandengeving van de zaak – Verbod om deze stukken voor te leggen aan het 
bevoegde gerecht – Dossier van de Jeugdrechtbank. 

Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de stukken die 
betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden, is het 
uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, van deze wet, uit 
handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak betreffende het als 
misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is. Deze regel betreft evenwel enkel 
de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige, die in 
het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden opgesteld met toepassing van 
artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van deze onderzoeken is immers de 
jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige 
toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken 
met betrekking tot de persoonlijkheid van een minderjarige, die op verzoek van de 
verdediging van die minderjarige werden opgesteld teneinde te dienen voor het gerecht 
bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming bedoelde verbod derhalve niet  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Minderjarige boven de leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van de 
feiten – Uitlevering. 

De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer dan 
zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische 
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverklaring door 
de onderzoeksgerechten van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten die 
zich situeren in die periode waarin hij minderjarig was maar boven de leeftijd van zestien 
jaar. (Art. 1, § 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen; Art. 2.1 Europees Verdrag 
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betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Artikelen 36, 4° en 38 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
23 augustus 2006 P.2006.1119.N nr. 383 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Maatregelen van gedwongen hulpverlening – Noodzakelijke dwang en maatregel van 
gedwongen hulpverlening – Jeugdrechtbank – Onderscheiden beslissingen. 

Artikel 38, Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zorgt voor 
een zodanig nauwe samenhang tussen de beoordeling van de noodzaak van dwang en die 
van de eventueel te nemen maatregel, dat de jeugdrechtbank niet met afzonderlijke 
beslissingen over het één en het ander uitspraak kan doen  (Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Beslissing tot verlenging van de dwang en de voorlopige maatregel – Maatregel van 
gedwongen hulpverlening – Verlenging – Jeugdrechtbank. 

Het arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep, dat op grond van artikel 38, 
Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, vaststelt dat het 
noodzakelijk is dwangmaatregelen te nemen, doch zegt dat er momenteel geen uitspraak 
moet worden gedaan over de maatregelen die dienen genomen te worden in afwachting 
van het resultaat van het deskundigenonderzoek en dat de tijdelijke huisvesting van het 
kind handhaaft, schendt het voormelde artikel 38  (Art. 38 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 
inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Maatregel van gedwongen 
hulpverlening – Voorlopige maatregel – Jeugdrechtbank. 

Artikel 38, Decr.Fr.Gem.R. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, staat de 
jeugdrechtbank niet toe een voorlopige maatregel te bevelen, aangezien een dergelijke 
maatregel alleen kan genomen worden in het geval bepaald bij art. 39 van het decreet en 
met naleving van de voorwaarden ervan, met name wat de duur van die maatregel betreft  
(Artikelen 38 en 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.) 
17 oktober 2006 P.2006.1089.F nr. 494 

Verdrag inzake de rechten van het kind – Verwijzing naar het hof van assisen – 
Toepasselijkheid – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Veroordeling 
– Kind dat schuldig geacht wordt aan een strafbaar feit – Recht op beoordeling door een 
hogere rechterlijke instantie. 

Artikel 40, lid 2.b(v) van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat het recht toekent 
om het oordeel over het strafbaar feit gepleegd door een minderjarige opnieuw te doen 
beoordelen door een hoger rechtscollege is, ingevolge de interpretatieve verklaring die 
België bij de neerlegging van de bekrachtigingoorkonde heeft afgelegd, niet toepasselijk 
op de personen die krachtens de Belgische wet rechtstreeks naar het hof van assisen 
worden verwezen, ook al zijn zij jonger dan achttien jaar. (Art. 40, lid 2.b(v) 
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 nov. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 
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Draagwijdte – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Omschrijving van 
het strafbaar feit door de Jeugdrechtbank – Verplichting van de vonnisrechter – Belang 
van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank. 

De uithandengeving maakt de zaak niet aanhangig bij het onderzoeksgerecht of het 
vonnisgerecht. (Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

KOOP 
Uitwerking van de verkoopsconcessie buiten het Belgische grondgebied – Dwingende 
bepalingen van de wet – Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd – Eenzijdige 
beëindiging – Toepassing. 

Wanneer een verkoopsconcessie uitsluitend buiten het Belgische grondgebied uitwerking 
heeft, zijn, ingeval van beëindiging van die verkoopsconcessie, dwingende bepalingen 
van de Alleenverkoopwet alleen toepasselijk wanneer de overeenkomst tussen 
concessiehouder en concessiegever uitdrukkelijk die wet toepasselijk stelt op de 
overeenkomst tussen de partijen.  (Art. 4 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige 
beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.) 
6 april 2006 C.2005.0290.N nr. 210 

Miskenning – Voorkeurrecht. 

Het niet nakomen van een voorkeurrecht door de verkoper heeft in beginsel niet de 
nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil van dit voorkeurrecht werd 
gesloten. Indien de koper aansprakelijkheid oploopt wegens derde–medeplichtigheid aan 
de contractbreuk van de verkoper, kan de rechter, wanneer ook de verkoper in het geding 
is betrokken, de nietigheid van de overeenkomst uitspreken als vorm van herstel van de 
schade van de begunstigde van het voorkeurrecht ten gevolge van deze derde–
medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper  (Art. 1234 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0591.N nr. 246 

Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Het recht op vrijwaring dat de eerste koper bezit tegen zijn verkoper is een toebehoren 
van de zaak dat samen met de zaak wordt doorverkocht aan de opeenvolgende kopers. De 
omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is geleverd aan zijn 
opdrachtgever in het raam van een aannemingsovereenkomst ontslaat de oorspronkelijke 
verkoper niet van zijn vrijwaringplicht tegenover deze eindgebruiker. De opdrachtgever 
heeft, zoals een onderverkrijger, alle rechten en vorderingen verbonden met de zaak die 
aan de oorspronkelijke verkoper toebehoorde  (Artikelen 1615 en 1641 Burgerlijk 
Wetboek.) 
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18 mei 2006 C.2005.0097.N nr. 279 

Roerende goederen – Eigendomsoverdracht – Beding van opschorting tot de volledige 
betaling van de prijs – Faillissement van de koper – Terugvordering. 

Wanneer, in geval van verkoop van roerende goederen, in de algemene 
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot opschorting van 
eigendomsoverdracht tot de volledige betaling van de prijs opgenomen wordt, is niet 
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101 Wet 8 aug. 1997.) 
25 september 2006 C.2005.0554.F nr. 434 

Levering – Zichtbaar gebrek. 

De geleverde zaak is niet conform de overeengekomen zaak, wanneer ze een zichtbaar 
gebrek vertoont dat onmiddellijk na de levering door een aandachtig maar normaal 
onderzoek ontdekt kan worden en die ze ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor ze 
normaal is bestemd  (Artikelen 1604 en 1610 Burgerlijk Wetboek.) 
9 oktober 2006 C.2005.0276.F nr. 467 

Levering. 

De geleverde zaak is niet conform de overeengekomen zaak, wanneer ze een zichtbaar 
gebrek vertoont dat onmiddellijk na de levering door een aandachtig maar normaal 
onderzoek ontdekt kan worden en die ze ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor ze 
normaal is bestemd  (Artikelen 1604 en 1610 Burgerlijk Wetboek.) 
9 oktober 2006 C.2005.0276.F nr. 467 

KOOPHANDEL. KOOPMAN 
Kennisgeving – Handelsagentuurovereenkomst – Uitzonderlijke omstandigheden of 
ernstige tekortkomingen – Vereiste – Vorm – Beëindiging. 

De kennisgeving bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief 
van uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkomingen ter rechtvaardiging van de 
beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst zonder opzegging of voor het 
verstrijken van de termijn kan vervangen worden door een akte die evenwel alleen als 
gelijkwaardig kan worden beschouwd wanneer blijkt dat hij binnen de gestelde termijn ter 
kennis van de ontslagen agent is gebracht, zonder dat vereist is dat zulks uit de akte zelf 
kan worden afgeleid. (Art. 19, derde en vierde lid Wet 13 april 1995.) 
9 januari 2006 C.2004.0037.N nr. 20 

Apotheker. 

Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel 
en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; zij streven op duurzame wijze 
een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet  
2 februari 2006 D.2004.0020.N nr. 71 

Aard – Handelsagentuur – Verjaring – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – 
Concurrentiebeding. 

Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat is de verbintenis tot 
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nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvordering waartoe deze 
verbintenis aanleiding geeft onderworpen aan de verjaringstermijn van een jaar na het 
einde van die overeenkomst, met dien verstande dat deze termijn eerst loopt vanaf het 
tijdstip waarop die verbintenis een einde neemt  (Art. 26 Wet 13 april 1995.) 
18 mei 2006 C.2005.0270.N nr. 280 

KORT GEDING 
Hoger beroep – Gevolg – Geen spoedeisend karakter – Beoordeling – Voorlopige 
maatregel. 

Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter 
vertoont, brengt zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste rechter bevolen voorlopige 
maatregel vervalt vanaf de uitspraak in hoger beroep. (Artikelen 584 en 1068, eerste lid 
Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd – Hoger beroep van de 
verweerder – Tijdstip – Beoordeling – Devolutieve kracht – Omvang. 

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking waarbij 
hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen uitspraak doen 
over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van 
partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisend 
karakter van de zaak  (Artikelen 584 en 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 C.2004.0544.N nr. 44 

Vrijheid van meningsuiting – Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Beperkingen. 

Aangezien de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de rechter in kort geding de 
bevoegdheid verlenen om voorlopig de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om 
subjectieve rechten te vrijwaren, voldoende nauwkeurig zijn, staan ze niet in de weg aan 
de in art. 10.2 E.V.R.M. bedoelde beperkingen, mits die steun vinden in de wet  (Art. 144 
Grondwet 1994; Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 18, tweede lid, 584 en 1039 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder – Veroordeling in de kosten en erelonen – 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

De vordering die ertoe strekt de kosten en erelonen van de gerechtelijk bewindvoerder ten 
laste te leggen van de partij die in kort geding om diens aanwijzing heeft verzocht gaat de 
grenzen van de uitspraak bij voorraad te buiten en behoort tot de bevoegdheid van de 
bodemrechter  (Art. 584, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 november 2006 C.2005.0344.F nr. 594 

LANDBOUW 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Ambtshalve oplegging door de rechter – Strafbepalingen – Dieren – Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
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te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering door het openbaar ministerie – 
Strafbepalingen – Dieren – Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Opsporing en vaststelling – Wanbedrijven en overtredingen in het veld – Boswachters van 
de gewesten – Bevoegdheid – Veldwetboek. 

Uit de artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de staatsinstellingen, waarmee artikel 67 Veldwetboek, dat niet 
bij decreet werd gewijzigd, niet onverenigbaar is, volgt dat ook boswachters van het 
gewest bevoegd zijn om de in artikel 67 Veldwetboek bedoelde wanbedrijven en 
overtredingen vast te stellen. (Artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2° Bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 
67 Veldwetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0459.N nr. 386 

LASTGEVING 
Stilzwijgend mandaat – Lasthebber – Indeplaatsstelling – Omvang van mandaat – 
Vertegenwoordiging. 

De lastgever kan aan de lasthebber de toelating verlenen zich voor de uitvoering van het 
mandaat te laten vertegenwoordigen of bijstaan; deze toelating kan zelfs stilzwijgend zijn. 
(Art. 1994 Burgerlijk Wetboek.) 
6 februari 2006 S.2005.0030.N nr. 77 

Hypothecaire volmacht aan een derde – Tijdstip van uitoefening – Bevoegdheid van de 
schuldeiser – Schuldeiser. 

De schuldeiser ten behoeve van wie een lastgever aan een derde een onherroepelijke 
volmacht geeft om in zijn naam op een of meerdere van zijn onroerende goederen een 
hypotheek te vestigen, kan zelf bepalen wanneer hij deze hypothecaire volmacht wenst uit 
te oefenen, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid voor de rechter 
om achteraf na te gaan of deze uitvoering beantwoordt aan de contractuele voorwaarden 
en of zij geen misbruik van recht oplevert. 
23 maart 2006 C.2003.0626.N nr. 170 

Aard – Geldsom – Mogelijkheid – Ontvangst – Verplichting van de lasthebber – 
Schuldvergelijking. 

De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn 
volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien als een 
schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor 
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al 
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is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artikelen 1291, 1984 en 1993 
Burgerlijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0163.N nr. 368 

LEVENSONDERHOUD 
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – T.a.v. de echtgenoten – Vaststelling – 
Gevolgen t.a.v. de personen – Ingrijpende wijziging in de bestaansmiddelen van de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot – Uitkering na echtscheiding – Criteria. 

Wanneer de rechter uitspraak moet doen over een vordering tot herziening van een 
uitkering na echtscheiding wegens een ingrijpende wijziging in de toestand van de 
uitkeringsgerechtigde echtgenoot, moet hij rekening houden met de wijziging die zich in 
de bestaansmiddelen van de uitkeringsgerechtigde heeft voorgedaan tussen de uitspraak 
van de echtscheiding en het over de uitkering gewezen vonnis, ook al betreft het geen 
aanzienlijke of ingrijpende wijziging. (Art. 301, § 3 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2005.0090.F nr. 291 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – T.a.v. de echtgenoten – Gevolgen t.a.v. de 
personen – Uitkering na echtscheiding. 

Uit de overweging alleen dat de echtscheiding is opgedrongen aan de echtgenoot wiens 
schuld aan de scheiding niet bewezen is, kan niet wettig worden afgeleid dat de andere 
echtgenoot moet worden geacht de echtgenoot te zijn die verantwoordelijk is voor het 
ophouden van het samenleven. (Artikelen 301, § 1, en 306 Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Gevolgen t.a.v. de personen – Echtgenoten 
met dezelfde nationaliteit – Uitkering na echtscheiding – Toepasselijke wet – 
Wettenconflict. 

De vordering tot het verkrijgen van een uitkering na echtscheiding kan alleen worden 
beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de gewezen 
echtgenoten. Wanneer deze dezelfde nationaliteit hebben, wordt hun personeel statuut 
geregeld door de wet van die gemeenschappelijke nationaliteit  (Art. 3, derde lid 
Burgerlijk Wetboek.) 
26 mei 2006 C.2004.0438.F nr. 290 

Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen – Wettigheid – Wijze 
ambtshalve door de rechter gekozen – Herzieningsclausule – Methode–Renard – 
Vervanging – Verbindende kracht – Echtscheiding door onderlinge toestemming – 
Voorafgaande overeenkomst. 

Indien voor de echtscheiding door onderlinge toestemming de onderhoudsbijdrage van de 
echtgenoten voor de kinderen bij overeenkomst is vastgesteld en deze gegrond is op de 
evolutie van de feitelijke toestand en er geen stukken zijn waaruit de verhoging van de 
kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter die wijze van vaststelling niet door een 
andere wijze van berekening – de zogenaamde "methode–Renard" – waarvan hij vaststelt 
dat het resultaat ervan in casu de werkelijke behoeften van de kinderen overtreft, 
vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging toe te staan. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1288, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2005.0513.F nr. 630 

Gerechtelijke beslissing – Huwelijk – Bewijslast – Vordering tot onderhoudsbijdrage – 
Ontstaan of voortduren van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting 
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– Beoordeling – Echtscheidingsprocedure – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure staat de echtgenoot tegen wie een vordering tot 
onderhoudsbijdrage wordt ingesteld vrij het bewijs te leveren dat het ontstaan dan wel het 
voortduren van de scheiding, al was het ten dele, te wijten is aan de echtgenoot die deze 
onderhoudsbijdrage vordert; bij de beoordeling van het bewijs mag niet worden 
vooruitgelopen op de in voorkomend geval hangende echtscheidingsprocedure en de 
hierbij door de echtscheidingsrechter te beoordelen fouten  (Art. 223 Burgerlijk Wetboek; 
Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Echtscheiding – Onderhoudsbijdrage – Eiser – Vaststaand ingevolge definitieve 
echtscheiding – Voorlopige maatregelen – Overspel. 

De rechter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt over een 
vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage moet rekening houden met de 
aangevoerde overspelige relatie van de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vordert en 
die vaststaat ingevolge een inmiddels definitieve echtscheidingsuitspraak  (Art. 1280 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Huwelijk – Bewijslast – Hulp– en bijstandsverplichting – Vordering tot 
onderhoudsbijdrage – Ontstaan of voortduren van de scheiding – Rechten en 
verplichtingen – Echtgenoten – Feitelijke scheiding – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een vordering instelt 
die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp– en de 
bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewijzen dat noch het 
ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is en dat hij derhalve 
niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp– en bijstandsverplichting in natura in 
de echtelijke woonst nakomt  (Art. 213 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

Gerechtelijke beslissing – Huwelijk – Vordering tot onderhoudsbijdrage – Ontstaan of 
voortduren van de scheiding – Opschorting van de samenwoningsverplichting – 
Echtscheidingsprocedure – Bewijs – Oorzaak. 

Ingeval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke beslissing dan wel 
ingevolge een echtscheidingsprocedure die de samenwoningsverplichting automatisch 
opschort, moet de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch 
het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wijten is  (Art. 223 
Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0098.N nr. 672 

LOON 

RECHT OP LOON 
Ontstaan – Groepsverzekering – Werkgeversbijdrage – Recht van betaling – 
Arbeidsovereenkomst. 

Wanneer de arbeidsovereenkomst een bepaling inhoudt waarbij de werkgever zich er toe 
verbindt de premies te betalen voor een groepsverzekering, bestaat die verbintenis vanaf 
het sluiten van de arbeidsovereenkomst, maar ontstaat het recht op de betaling van de 
premies op de data waarop die premies komen te vervallen. (Art. 20, 3° Wet van 3 juli 
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1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

Eindejaarspremie – Pro rata – Arbeidsovereenkomst – Einde – Berekening. 

In geval de arbeidsovereenkomst de toekenning inhoudt van een eindejaarspremie is de 
betaling van deze premie bij ontstentenis van nadere precisering in beginsel verschuldigd 
op het einde van het jaar; bij beëindiging van de overeenkomst vóór het einde van het jaar 
is de betaling pro rata in beginsel verschuldigd voor de in dat jaar tot dat tijdstip geleverde 
arbeid. (Art. 20, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

Aard – Ontstaan – Eindejaarspremie. 

Een eindejaarspremie is in de regel de tegenprestatie van de arbeid die ter uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst wordt verricht, zodat het recht erop, in beginsel wordt verkregen 
naar gelang de arbeid is verricht; de eindejaarspremie is dienvolgens splitsbaar  (Art. 20, 
3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

BESCHERMING 
Opzeggingsvergoeding – Inhouding – Rente – Vergoeding vastheid van betrekking – 
Sociale zekerheidsbijdragen – Bedrijfsvoorheffing. 

De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen 
inhoudt  (Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers.) 
6 februari 2006 S.2005.0063.N nr. 78 

Aard – Inhouding – Rente – Artikel 82, Wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
ondernemingen – Vervangt artikel 10, Loonbeschermingswet – Sociale 
zekerheidsbijdragen – Bedrijfsvoorheffing. 

Is geen interpretatieve wet het artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de 
Loonbeschermingswet vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag 
van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet. (Art. 82 Wet 26 juni 2002 
betreffende de sluiting van ondernemingen.) 
6 februari 2006 S.2005.0063.N nr. 78 

Herstelplicht – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Aard – Wijzigingswet – Artikel 82, Wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
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ondernemingen – Artikel 10, Loonbeschermingswet – Interest. 

Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet 
vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag van het loon in de zin 
van de Loonbeschermingswet is geen interpretatieve wetsbepaling. (Art. 82 Wet 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van ondernemingen.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 

Aard – Artikel 10, Loonbeschermingswet. 

Artikel 10 van de Loonbeschermingswet, volgens hetwelk op het loon van rechtswege 
rente verschuldigd is vanaf het tijdstip waarop het eisbaar wordt, is een dwingende 
wetsbepaling ten voordele van de werknemer  (Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende 
de bescherming van het loon der werknemers.) 
11 december 2006 S.2004.0143.N nr. 635 

Variabel loon – Werkgever – Opzeggingsvergoeding – Inhouding – Sociale 
zekerheidsbijdrage – Eindejaarspremie – Bonussen – Bedrijfsvoorheffing – Interest. 

De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de 
opzeggingsvergoeding, van de eindejaarspremie en van het variabel loon bestaande uit 
bonussen die verbonden zijn aan het realiseren van een bepaalde omzet, dat hij als 
bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdrage inhoudt  (Art. 10 Wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Artikelen 270, enig lid, 1°, en 
272, eerste lid WIB92; Art. 23, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 

ALLERLEI 
Aard – Abnormale lage opzeggingsvergoeding – Niet–concurrentieovereenkomst – 
Arbeidsovereenkomst – Einde – Vergoeding. 

Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 
opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding 
bepaald in de niet–concurrentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding is, 
waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn  (Artikelen 39 en 82 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers; Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders.) 
4 september 2006 S.2006.0002.N nr. 385 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) 
Voorschotten op sociale uitkeringen – Wettelijke subrogatie – Beslissing tot toekenning 
van inkomensvervangende en integratietegemoetkoming – Kennisgeving aan O.C.M.W. – 
Belgische Staat. 

Van betaling van voorschotten met subrogatie kan geen sprake meer zijn nadat tot 
regelmatige betaling van het pensioen of de sociale uitkering werd beslist en het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van die beslissing op de hoogte werd gebracht; het 
openbaar centrum voor maatschappelijke zekerheid wordt niet in de plaats gesteld indien 
het betalingen blijft verrichten aan de rechthebbende nadat het op de hoogte werd 
gebracht van die beslissing. (Art. 99, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn.) 
6 februari 2006 C.2005.0186.N nr. 75 

Niet gevorderde zaken – Recht – Bestaan – Verbod om uitspraak te doen – 
Maatschappelijke hulp – Geschil – Arbeidsgerechten – Omvang. 

De rechter aan wie een geschil wordt voorgelegd dat niet beperkt was tot de vraag of het 
recht op maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum bestond maar zich uitstrekte tot 
de vraag of dat recht vanaf die datum bestond, en die uitspraak doet over het bestaan van 
dat recht na die datum, doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken  (Art. 1138, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0070.F nr. 285 

Billijkheidsredenen – Verhaalrecht – Onderhoudsplichtigen – Verplicht karakter – 
Afwijzing – Uitzonderingen – Gemotiveerde beslissing. 

De beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die het verzoek 
afwijst van de onderhoudsplichtigen om afstand te doen van het verhaal wegens de door 
hen aangevoerde billijkheidsredenen, dient uitdrukkelijk te worden gemotiveerd, dit wil 
zeggen op afdoende wijze de juridische en feitelijke overwegingen dient te vermelden die 
aan de beslissing ten grondslag liggen. (Art. 100bis, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.) 
18 september 2006 C.2004.0363.N nr. 421 

Vreemdelingen – Bevel om het grondgebied te verlaten – Uitvoerbaar bevel om het 
grondgebied te verlaten – Taken – Algemene taak – Maatschappelijke dienstverlening – 
Begrip – Beroep bij de Raad van State. 

De vernietiging van het woord "uitvoerbaar" in het derde en vierde lid van artikel 57, § 2, 
O.C.M.W.–wet, in zijn versie na de wet van 15 juli 1996, heeft tot gevolg dat die bepaling 
zo moet worden uitgelegd dat ze niet van toepassing is op de vreemdeling die gevraagd 
heeft om als vluchteling te worden erkend, wiens aanvraag is afgewezen en die het bevel 
ontvangen heeft om het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij voor de Raad 
van State heeft ingesteld tegen de beslissing van de commissaris–generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen of tegen de beslissing van de vaste beroepscommissie voor 
vluchtelingen niet zijn berecht; in die niet–toepassing is de reglementaire termijn 
inbegrepen waarover de vreemdeling beschikt om die beroepen voor de Raad van State in 
te stellen  (Art. 1 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; Artikelen 10, 11, 23, en 191 Grondwet 1994; Art. 20 K.B. 9 juli 
2000.) 
23 oktober 2006 S.2005.0090.F nr. 503 

Vreemdelingen – Regularisatieaanvraag – Wet 22 dec. 1999 – Verbod van elke maatregel 
tot verwijdering – Steunverlening – Algemene opdracht – Maatschappelijk welzijn – 
Omvang. 

De vreemdeling die een regularisatieaanvraag op grond van de wet van 22 december 1999 
indient, mag krachtens de wet op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven; wat de 
hem te verlenen steun betreft, kan hij, zolang over zijn aanvraag niet is beslist, dus niet 
beschouwd worden als een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel 
57, § 2, O.C.M.W.–wet  (Art. 191 Grondwet 1994; Artikelen 1 en 57, §§ 1 en 2, eerste lid 
Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; Artikelen 2 en 14 Wet 22 dec. 1999.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 
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Geldsom – Algemene opdracht – Maatschappelijk welzijn. 

Maatschappelijke dienstverlening kan in geldelijke steun bestaan. (Art. 57, § 1 Organieke 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 

MACHTEN 

WETGEVENDE MACHT 
Parlementaire immuniteit – Doel. 

De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft tot doel het 
beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving van de 
scheiding van machten tussen wetgever en rechter  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Vrije meningsuiting in het Parlement. 

De vrijheid van meningsuiting in het Parlement omvat niet enkel de mondelinge 
verklaringen van individuele parlementsleden, maar ook hun geschriften, alsmede alle 
parlementaire werkzaamheden, zo ook deze van een parlementaire onderzoekscommissie, 
opgericht bij toepassing van artikel 56 van de Grondwet en van de wet van 3 mei 1880 op 
het parlementaire onderzoek  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de wetgevende 
macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in het algemeen zou zijn 
ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout van het Parlement aan 
een derde heeft veroorzaakt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

UITVOERENDE MACHT 
Subjectief recht – Gebonden bevoegdheid. 

Opdat een partij zich t.a.v. de administratieve overheid kan beroepen op een subjectief 
recht, moet de bevoegdheid van die overheid volledig gebonden zijn  (Artikelen 144 en 
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145 Grondwet 1994.) 
16 januari 2006 C.2005.0057.F nr. 37 

Inschrijving – Referentieadres – Administratieve handeling – Gemeenteoverheid – 
Minister van Binnenlandse Zaken – Bevolkingsregisters – Discretionaire bevoegdheid. 

Geen enkele bepaling van de wet betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten verleent de gemeenteoverheid of de Minister van Binnenlandse Zaken 
die erover toezicht houdt, de discretionaire bevoegdheid om, onder de voorwaarden 
waarin die wet voorziet, een Belg of een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om 
zich in het Rijk te vestigen of er te verblijven, in te schrijven op een referentieadres. (Art. 
1, § 2, eerste lid Wet 19 juli 1991.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Discretionaire bevoegdheid. 

Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, 
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over 
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te 
kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen  
24 november 2006 C.2005.0436.N nr. 599 

RECHTERLIJKE MACHT 
Administratieve geldboete – Luchtvervoerder – Betwisting – Rechtbank van eerste aanleg 
– Toetsing – Vreemdelingenwet. 

De rechter bij wie een beroep aanhangig wordt gemaakt van de luchtvervoerder tegen een 
hem op grond van artikel 74/4bis, § 1, van de Vreemdelingenwet opgelegde 
administratieve geldboete, mag de wettigheid van deze sanctie onderzoeken en in het 
bijzonder nagaan of de feitelijke en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en of ze 
overeenstemt met de wettelijke voorschriften; hij mag inzonderheid nagaan of ze 
evenredig is, zonder dat hij om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de 
administratieve geldboete mag kwijtschelden  (Art. 74/4bis, § 1, eerste lid en § 5 Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen.) 
16 februari 2006 C.2004.0094.N nr. 97 

Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Door de kennisneming van geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de hoven 
en rechtbanken toe te kennen, stelt artikel 144 van de Grondwet alle burgerlijke rechten 
onder de bescherming van de rechterlijke macht  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Wettigheid – Administratieve handeling – Opportuniteit – Toetsing – Hoven en 
rechtbanken. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 
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Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Rechtbanken – Behandeling ter terechtzitting – Onderzoeksmaatregelen – Verplichtingen 
van de rechter – Strafvordering – Strafzaken. 

Het cassatiemiddel dat aanvoert dat artikel 190, Sv., de strafrechter verplicht om "actief 
mee te zoeken naar de waarheid en zo nodig, ambtshalve of op verzoek van de partijen 
onderzoekshandelingen te verrichten om de waarheid te achterhalen", faalt naar recht. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Artikel 5, Ger.W. – Begrip – Verplichting om te oordelen – Rechtsweigering. 

De omstandigheid dat de vergoeding van de kosten van de verdediging door de wetgever 
zou kunnen worden geregeld, ontheft de rechter niet van de verplichting om over het 
voorwerp van de vordering uitspraak te doen  
11 oktober 2006 P.2006.0627.F nr. 479 

Bestuur – Onzorgvuldigheid – Beoordeling – Bevoegdheid – Schadevergoeding. 

De rechterlijke macht is bevoegd om het bestuur te veroordelen tot vergoeding van de 
schade die een derde lijdt ingevolge zijn onzorgvuldig optreden, zonder daarbij evenwel 
aan het bestuur zijn beleidsvrijheid te ontnemen en zich in zijn plaats te stellen; aldus 
moet zij de beoordelingsvrijheid eerbiedigen die het bestuur de mogelijkheid biedt zelf te 
oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt 
lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen  (Art. 144 Grondwet 
1994.) 
27 oktober 2006 C.2003.0584.N nr. 518 

Grondwet (1994) – Besluiten en verordeningen – Artikel 159 – Toetsing door de rechter – 
Overeenstemming met de wetten. 

Ofschoon het toezicht, mits opwerpen van een exceptie, dat door artikel 159, Grondwet is 
ingesteld, het mogelijk maakt om een akte niet toe te passen, laat dit geen bestraffing toe 
wegens het niet bestaan ervan. (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Overeenstemming met de Grondwet – Grondwet (1994) – Besluiten en verordeningen – 
Artikel 159 – Toetsing door de rechter. 

De gerechten kunnen en moeten zelfs weigeren om de algemene, provinciale en 
plaatselijke besluiten en verordeningen toe te passen, met inbegrip van de niet 



– 200 – 

verordenende bepalingen die op dergelijke akten steunen, met name als ze in strijd zijn 
met de Grondwet  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Subjectief recht – Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Aantasting. 

De rechterlijke macht is ook bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn 
niet–gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht 
zowel te voorkomen als te vergoeden, maar mag daarbij aan het bestuur zijn 
beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich niet in de plaats van het bestuur stellen  
24 november 2006 C.2005.0436.N nr. 599 

Wettigheidstoezicht – Bevoegdheid en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan – Artikel 159 Gw. (1994). 

Elk met eigenlijke rechtspraak belast orgaan kan en moet nagaan of de besluiten en 
verordeningen waarop een vordering, verweer of exceptie is gegrond, met de wet 
overeenstemmen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
4 december 2006 S.2006.0066.F nr. 620 

SCHEIDING DER MACHTEN 
Bescherming geboden door artikel 144 Grondwet. 

De bescherming geboden door artikel 144 van de Grondwet laat niet toe dat de rechter, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, toezicht uitoefent op de wijze waarop het Parlement het 
recht van onderzoek uitoefent of tot zijn besluit komt, en aldus op de wijze waarop de 
leden van de Kamers hun mening uitdrukken  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Vormt geen onevenredige inbreuk op het recht op toegang tot de rechter de omstandigheid 
dat de rechter niet mag oordelen of een meningsuiting van een parlementslid of van een 
parlementaire commissie foutief was en aldus de aansprakelijkheid van de federale Staat 
tot gevolg zou kunnen hebben  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding – 
Onafhankelijkheid van de wetgevende macht. 

De beginselen van scheiding der machten en van de onafhankelijkheid van de wetgevende 
macht en van de parlementsleden houden niet in dat de Staat in het algemeen zou zijn 
ontheven van zijn verplichting de schade te vergoeden die een fout van het Parlement aan 
een derde heeft veroorzaakt  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

De parlementaire immuniteit, bepaald in artikel 58 van de Grondwet heeft tot doel het 
beschermen van de vrije meningsuiting in het Parlement en de handhaving van de 
scheiding van machten tussen wetgever en rechter  
1 juni 2006 C.2005.0494.N nr. 306 
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Wettigheid – Administratieve handeling – Rechterlijke macht – Opportuniteit – Toetsing. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Rechterlijke macht – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

MAKELAAR 
Stage – Inschrijving – Voorwaarden – Activiteiten voor rekening van derden – 
Vastgoedmakelaar – Lijst van stagiairs – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 

De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het 
referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend, bestaande in het "beheer van het 
onroerend vermogen van de werkgever of van diens moederonderneming, alsook in 
verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of diens moederonderneming wordt 
gevraagd", kan niet beslissen dat deze, voor rekening van haar werkgever of de 
moederonderneming verrichte activiteiten niet voor rekening van een derde werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven. 
(Art. 17, § 8 Wet 1 maart 1976.) 
7 december 2006 D.2005.0019.F nr. 631 

MEINEED 
Meineed bij een boedelbeschrijving – Boedelbeschrijving. 

Ofschoon het misdrijf afleggen van een valse eed bij een boedelbeschrijving, zoals 
bepaald bij artikel 226, tweede lid, Sw., het bestaan van een boedelbeschrijving vereist 
met als doel de vaststelling van de inhoud van een nalatenschap, een gemeenschap of een 
onverdeeldheid, vereist het niet dat alle bij artikel 1183, Ger.W. bepaalde vormvereisten 
zijn vervuld, aangezien die niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven  
6 september 2006 P.2006.0501.F nr. 393 

Meineed bij een boedelbeschrijving – Vervulling van de vormvereisten – Sanctie – 
Boedelbeschrijving – Verzuim. 

Meineed blijft strafbaar, ook wanneer hij is gepleegd bij een notariële boedelbeschrijving 
die alleen de activa vaststelt zonder de passiva te vermelden. 
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6 september 2006 P.2006.0501.F nr. 393 

Moreel bestanddeel. 

Het misdrijf van valse eed bij een verzegeling of een boedelbeschrijving vereist enkel 
algemeen opzet, wat inhoudt dat de dader het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, 
dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewelke hij de eed aflegt, 
verkeerde of onvolledige gegevens bevat; het feit dat de dader hierbij te goeder trouw 
gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden niet diende aan te geven omdat 
daarover tussen de partijen afspraken bestonden, brengt geen staffeloosheid mee  (Art. 
226, tweede lid Strafwetboek.) 
5 december 2006 P.2006.1132.N nr. 622 

MERKEN 

BENELUX–MERK 
Verwarringsgevaar – Niet–gedeponeerde elementen – Beoordelingselement. 

Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar tussen het inbreukmakend teken en 
het merk mogen niet–gedeponeerde elementen, die in of bij het merk een rol spelen, zoals 
de kwaliteit van het product waarop het teken of het merk is aangebracht en die op 
zichzelf genomen geen onderscheidende kracht hebben, in acht genomen worden  (Art. 
13, A, 1, c Benelux Merkenwet.) 
3 november 2006 C.2005.0423.N nr. 536 

MIJNEN. GROEVEN. GRAVERIJEN 
Draagwijdte – Mijnen – Concessie van een mijn – Grond – Eigendomsrechten. 

De concessie van een mijn scheidt alleen de mijn af van de bovengrond en laat alle 
overige rechten van de eigenaar van de grond intact  (Art. 552, eerste en derde lid 
Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 5 tot 7 Wet 21 april 1810.) 
6 januari 2006 C.2003.0195.F nr. 17 

MILIEURECHT 
Vordering tot staking – Kennelijke inbreuk – Beoordeling door de rechter – Begrip – 
Leefmilieu. 

Om het bestaan vast te stellen van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling die 
een kennelijke inbreuk is op een of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, 
verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu, moet de 
rechter niet alleen nagaan of de inbreuk met voldoende zekerheid vaststaat, maar moet hij 
tevens de gevolgen van die inbreuk op het milieu in aanmerking nemen  (Art. 1, eerste lid 
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.) 
2 maart 2006 C.2005.0128.N nr. 123 

Milieutaks – Wet Milieutaks – Toestand voor de wijziging door de wet van 7 maart 1996 – 
Batterijen – Handelingen waardoor de milieutaks verschuldigd wordt. 

Uit de artikelen 369, 11° en 12°, 377 en 394 Wet Milieutaks, vóór zijn wijziging bij wet 
van 7 maart 1996, volgt dat tot 9 april 1996, datum van inwerkingtreding van 
laatstgenoemde wet, de milieutaksen verschuldigd waren van zodra er een handeling werd 
gesteld waardoor de rechten bij invoer, de accijns of de belasting over de toegevoegde 
waarde voor de eerste maal in het land verschuldigd worden, ongeacht de aard van de 
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handeling die aanleiding gaf tot het verschuldigd zijn van de rechten, accijnzen en 
belasting over de toegevoegde waarde en ongeacht de bestemmeling van de producten. 
4 april 2006 P.2005.1607.N nr. 193 

Milieutaks – Wet Milieutaks – Batterijen – Handelingen waardoor de milieutaks 
verschuldigd wordt – Toestand na de wijziging door de wet van 7 maart 1996 – 
Groothandelaar – Rechtstreekse levering aan particulieren. 

Uit de artikelen 369, 11° en 369, 11°bis, Wet Milieutaks, zoals gewijzigd door de wet van 
7 maart 1996, volgt dat de milieutaks verschuldigd is in de fase van het distributieproces 
die net voorafgaat aan de levering van de aan de milieutaks onderworpen producten aan 
personen die ze daadwerkelijk verbruiken, ongeacht of het gaat om een intermediair 
verbruik of om een eindverbruik, met andere woorden bij de levering van de producten 
aan de kleinhandelaar die de laatste schakel vormt tussen de verbruiker enerzijds en de 
groothandelaar anderzijds. Wanneer de groothandelaar rechtstreeks de aan de milieutaks 
onderworpen producten levert aan particulieren, blijft hij een belastingplichtige die de 
milieutaks verschuldigd is, aangezien hij in dat geval in zijn hoedanigheid van 
groothandelaar rechtstreeks aan zichzelf levert in zijn hoedanigheid van kleinhandelaar en 
aldus zelf de aan de milieutaks onderworpen producten in verbruik brengt in de zin van 
artikel 369, 11° Wet Milieutaks. 
4 april 2006 P.2005.1607.N nr. 193 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Verplichting – 
Wijziging – Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Begrip – Hof 
van Cassatie. 

Wanneer het onderzoek van een middel de vragen doet rijzen of a) een overeenkomst 
tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat die firma zich zou 
kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start– en landingsbaan van 
meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de toekomstige 
infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en voorziet in de 
bouw van een controletoren om vluchten mogelijk te maken in de omstandigheden die zij 
omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaande vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht– en dagvluchten zonder 
verlenging van de start– en landingsbaan een project zijn in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu–effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, c) of de 
Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld niet 
rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin met die 
toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu–effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de 
activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen  
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

MINDERVALIDEN 
Rechtspleging – Tegemoetkomingen – Integratietegemoetkoming – Ambtshalve herziening 
– Nieuwe aanvraag – Gevolgen – Criterium – Onderscheid – Beslissing. 

De ingangsdatum van de nieuwe beslissing over de integratietegemoetkoming hangt af 
van de omstandigheid of die beslissing ambtshalve dan wel op een nieuwe aanvraag is 
genomen; dit criterium wordt niet beïnvloed door het feit dat het onderzoek van de nieuwe 
aanvraag die ingediend kan worden wanneer zich volgens de aanvrager van de 
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tegemoetkoming wijzigingen hebben voorgedaan die de toekenning of de verhoging van 
de tegemoetkomingen rechtvaardigen, de vermindering van de integratietegemoetkoming 
tot gevolg heeft. (Art. 17, § 1, eerste lid, en § 3, eerste lid K.B. 22 mei 2003; Art. 23, § 
1er, 6°, en § 2, vierde lid K.B. 22 mei 2003.) 
20 november 2006 S.2006.0042.F nr. 580 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
Roerende zaken – Verduistering door een ambtenaar – Bestanddelen. 

Onlichamelijke activa, zoals mankracht, zijn niet begrepen in de opsomming van de 
roerende zaken die vatbaar zijn voor verduistering door een persoon die een openbaar 
ambt uitoefent  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Verduistering door een ambtenaar – Bezit van het verduisterde goed – Bestanddelen. 

Het misdrijf verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent, vereist dat 
het bedoelde goed zich op een zeker ogenblik in handen van de dader bevond; de 
veroordelende beslissing wegens verduistering dient dus vast te stellen dat deze onder 
bede ervan in het bezit is gekomen, hetzij door afgifte of fysieke overhandiging van de 
zaak of door de overdracht van rechten die met het gebruik of het beheer ervan 
samengaan  (Art. 240 Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0238.F nr. 299 

Bestanddelen – Misbruik van vennootschapsgoederen – Persoonlijk belang. 

Misbruik van vennootschapsgoederen vereist niet dat het persoonlijk belang waarmee de 
dader heeft gehandeld louter tot doel zou hebben gehad hem een persoonlijk materieel 
voordeel te bezorgen; het kan ook van morele orde zijn  (Art. 492bis Strafwetboek.) 
21 juni 2006 P.2006.0848.F nr. 347 

Bestanddelen – Misbruik van vennootschapsgoederen – Bestuurders van burgerlijke en 
handelsvennootschappen alsook van verenigingen zonder winstoogmerk – 
Rechtspersonen met een publiekrechtelijk karakter – Begrip. 

Artikel 492bis Sw., is van toepassing op de bestuurders van alle burgerlijke of 
handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid of van verenigingen zonder 
winstoogmerk, zonder onderscheid of die rechtspersonen al dan niet een publiekrechtelijk 
karakter hebben  (Art. 492bis Strafwetboek.) 
21 juni 2006 P.2006.0848.F nr. 347 

MISDRIJF 

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. 
EENHEID VAN OPZET 

Eenheid van opzet – Verscheidene misdrijven – Laatste strafbaar feit – Verjaring – 
Aanvang – Gevolgen. 

Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van éénzelfde misdadig opzet, vangt 
de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op voorwaarde dat, 
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen van de vroegere feiten van het 
daaropvolgende feit gescheiden is door een langere termijn dan de verjaringstermijn  
(Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 65 
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Strafwetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Het verschil in aard en voorwerp tussen een correctionele werkstraf en een criminele straf 
van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt bepaald met 
inachtneming van de eerste  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Krachtens art. 65, tweede lid, Sw. dat van toepassing is op elk collectief misdrijf door 
eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp hebben uitgemaakt van 
opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters, kan de rechter, bij wie de nog 
uit te spreken zaken aanhangig zijn gemaakt, daarvoor een straf opleggen, rekening 
gehouden met de reeds uitgesproken straffen, d.w.z. door die straf naar verhouding te 
verminderen  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Het voordeel van de aanpassing die bij art. 65, tweede lid, Sw. ten gunste van de dader 
van het collectief misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen de nog 
uit te spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid van 
voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn; de enige grens die deze bepaling aan de 
verzachte cumulatie instelt is het verbod om het maximum van de zwaarste straf te 
overschrijden  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Belaging – Miskenning – Wettigheidsbeginsel – Definitie – Materieel bestanddeel. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Collectieve arbeidsovereenkomst – Strafrechtelijke sancties. 

Artikel 56.1, C.A.O.–Wet, bestraft met gevangenisstraf en met een geldboete, of met één 
van die straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich schuldig 
maken aan overtreding van een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Douane en accijnzen – Moreel bestanddeel. 

Ook al is, behalve in geval van overmacht of onoverkomelijke dwaling, de gewone 
schending van de reglementen inzake douane en accijnzen strafbaar, ongeacht het opzet 
van de overtreder, toch moet dat misdrijf, zoals elk ander misdrijf, een moreel bestanddeel 
bevatten, namelijk de wetenschap dat het wordt gepleegd  (Artikelen 220 e.v. Douane en 
accijnzenwet 18 juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 
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Douane en accijnzenwet – Materiële overtreding van een wetsvoorschrift – Bedoeling van 
de overtreder – Overmacht of onoverkomelijke dwaling – Moreel bestanddeel. 

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de gewone schending van de 
voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en onverminderd 
overmacht of onoverkomelijke dwaling  (Artikelen 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 
juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Bestanddelen – Begrip – Ontvoering van een kind. 

Wanneer de vader of de moeder, die bij rechterlijke beslissing de bewaring van het 
gemeenschappelijk kind hebben, hun opvoedingsplicht niet vervullen die erin bestaat dit 
kind te overtuigen zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te schikken, kan dat, 
behoudens bijzondere omstandigheden die de bodemrechter dient vast te stellen, het 
misdrijf uitmaken dat bij artikel 432, Sw., is bepaald  
11 oktober 2006 P.2006.0272.F nr. 478 

Bestanddelen – Artikel 518, Sw. – Opzettelijke brandstichting – Moreel bestanddeel. 

De essentiële voorwaarde voor de toepassing van de straffen die bij artikel 518, Sw. zijn 
gesteld, is dat de brandstichter op de hoogte was van de aanwezigheid van personen in de 
in brand gestoken plaatsen, wat het moreel bestanddeel ervan uitmaakt. 
11 oktober 2006 P.2006.0937.F nr. 480 

Valsheid in geschrifte – Bestanddelen – Moreel bestanddeel – Bedrieglijk opzet. 

Het bedrieglijk opzet in het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften is het opzet 
om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen  
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Opeenvolging in de tijd van de elementen die het materieel bestanddeel vormen – 
Materieel bestanddeel – Bedrieglijk onvermogen – Toepassing. 

Het misdrijf van bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden die 
samen het materiële bestanddeel vormen, onverschillig welke van beide het andere in tijd 
voorafgaat, verenigd zijn, namelijk het bewerken van zijn onvermogen door de 
schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen; het vervallen en 
opeisbaar worden van de schuld dient dus het bewerken van het onvermogen niet vooraf 
te gaan  (Art. 490bis Strafwetboek.) 
21 november 2006 P.2006.0830.N nr. 582 

Eenheid van opzet – Strafvordering – Gezag van gewijsde – Definitieve strafrechtelijke 
veroordeling – Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling. 

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat misdrijven 
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere 
feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden 
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de 
straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met die bepaling heeft de 
wetgever de grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering opgeheven die is 
afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met het collectief 
misdrijf  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 
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Meineed – Moreel bestanddeel. 

Het misdrijf van valse eed bij een verzegeling of een boedelbeschrijving vereist enkel 
algemeen opzet, wat inhoudt dat de dader het misdrijf wetens en willens heeft gepleegd, 
dit is dat hij ervan bewust is dat de boedelbeschrijving bij dewelke hij de eed aflegt, 
verkeerde of onvolledige gegevens bevat; het feit dat de dader hierbij te goeder trouw 
gemeend heeft dat hij bepaalde vermogensbestanden niet diende aan te geven omdat 
daarover tussen de partijen afspraken bestonden, brengt geen staffeloosheid mee  (Art. 
226, tweede lid Strafwetboek.) 
5 december 2006 P.2006.1132.N nr. 622 

Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende omstandigheden verbonden aan de 
gevolgen van de slagen en verwondingen – Moreel bestanddeel. 

Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde 
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer 
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de 
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

Voorwaarden – Bedreigingen onder voorwaarden – Begrip – Bewijs. 

Aangezien bedreiging alleen bestraft wordt in zoverre daaruit een welomlijnd misdadig 
opzet blijkt, moet de voorwaarde waarvan de dader de uitvoering van de mondeling 
aangekondigde aanslag afhankelijk stelt, duidelijk blijken uit hetgeen daadwerkelijk is 
gezegd en niet impliciet uit de context ervan  (Art. 330 Strafwetboek.) 
20 december 2006 P.2006.0807.F nr. 666 

SOORTEN 
Wettigheid – Overtreding – Artikel 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet – Artikel 2, K.B. 22 
dec. 2003 – Categorieën. 

Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor diegenen 
waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de straf 
te kennen waaraan zij zich blootstellen  
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Voortdurend misdrijf – Verjaring – Aanvang – Termijnen. 

Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim, komt neer 
op een feitelijke toestand die aanhoudt door de volgehouden wil van de delinquent; bij een 
voortdurend misdrijf begint de verjaring te lopen vanaf het ogenblik waarop die feitelijke 
toestand ophoudt te bestaan, d.w.z. vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf 
verdwijnen  
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Aard – Instandhoudingsmisdrijf – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–
vergunde vergunningsplichtige functiewijziging – Permanente bewoning – Stedenbouw. 

Het misdrijf van instandhouding van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige 
functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van de aldus 
wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat inzonderheid 
blijkt uit het verdere gebruik van het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de niet–
vergunde gewijzigde functie; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in 
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een ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt 
het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt. 
(Artikelen 99, § 1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Aard – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–vergunde vergunningsplichtige 
functiewijziging – Permanente bewoning – Stedenbouw. 

Het misdrijf van uitvoering van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige gehele of 
gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed wordt 
voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een in artikel 
99, § 1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie; de 
omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet 
in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd goed van 
verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet. (Artikelen 99, § 
1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Politiek misdrijf – Begrip. 

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het 
misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke 
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd 
gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en 
het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, 
rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben  (Art. 150 Grondwet 
1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

TOEREKENBAARHEID 
In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg – 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – WAM–verzekering – Geen 
verzekering. 

Art. 22, § 1, WAM–wet, waarbij de eigenaar of houder van een motorrijtuig gestraft 
wordt wanneer hij het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt 
gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit aanleiding kan 
geven is gedekt, doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat hij niet 
zelf heeft verzekerd, het gebruik ervan toelaat door een ander, zonder te hebben nagegaan 
of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waarborgen te hebben verkregen 
dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór ingebruikneming  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Beoordeling door de bodemrechter – Inschrijving van voertuigen – Wegverkeer – 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – Niet–inschrijving – In het verkeer 
brengen van een niet–ingeschreven voertuig op de openbare weg. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
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auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – Wederrechtelijk uitgevoerde werken 
– Stedenbouw – Instandhouding. 

De eigenaar is strafrechtelijk aansprakelijk voor de handhaving van wederrechtelijk 
uitgevoerde werkzaamheden  (Art. 154, eerste lid, 3° Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.) 
29 maart 2006 P.2005.1631.F nr. 180 

Beoordeling door de bodemrechter – Wegverkeer – Strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
de eigenaar – Autokeuring – Geen keuringsbewijs – In het verkeer brengen van een 
voertuig zonder geldig keuringsbewijs op de openbare weg. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Artikel 5 Strafwetboek – Deelneming. 

Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toerekening van een 
misdrijf aan de daders of de mededaders ervan. (Art. 66 Strafwetboek.) 
12 september 2006 P.2006.0598.N nr. 407 

Bedrijfsleider – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor aangestelde. 

De bedrijfsleider is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het door zijn aangestelde op zijn 
bevel of met zijn toelating begane misdrijf  
12 september 2006 P.2006.0598.N nr. 407 

Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Wetens en willens gepleegde fout – 
Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het geding 
zijn wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de 
minst zware fout heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door 
onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens 
en wetens heeft gehandeld  
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde natuurlijke  – 
Wetens en willens gepleegde fout – Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de 
verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het geding 
zijn wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de 
minst zware fout heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door 
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onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens 
en wetens heeft gehandeld  
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Handelsvennootschap – Natuurlijke persoon – Feiten gepleegd vóór 3 juli 1999 – 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

De bestraffing van de misdaden en wanbedrijven die voor rekening van een 
handelsvennootschap zijn gepleegd of die een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen, en die gepleegd zijn 
vóór de inwerkingtreding, op 3 juli 1999, van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, veronderstelt dat de rechter bij 
een natuurlijk persoon het bestaan van de bestanddelen ervan vaststelt; daarvoor komt met 
name iedereen in aanmerking die in feite voor de vennootschap optreedt, ook al is die 
persoon geen orgaan ervan  
22 november 2006 P.2006.1133.F nr. 589 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 
Wettige verdediging. 

Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde te ontwijken, 
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen die 
onrechtmatige aanval verweert  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 

Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, onderzoekt de rechter met name of de 
doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk was en of 
het in verhouding stond tot de aanranding; hij steunt aldus op de feitelijke 
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk 
kon en moest hebben  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Bijzondere overeenkomsten – Akkoord tussen de werkgever en zijn arbeiders – 
Collectieve arbeidsovereenkomst. 

Zelfs als de werkgever en zijn arbeiders akkoord gaan om een krachtens een C.A.O. 
verschuldigde prestatie niet te leveren, terwijl op de niet–uitvoering ervan correctionele 
straffen zijn gesteld, blijft dit verzuim krachtens de wet strafbaar. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

Niet–uitvoering – Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde overeenkomst – 
Werknemer verzaakt aan zijn rechten – Collectieve arbeidsovereenkomst. 

Geen enkele wettelijke bepaling maakt het verzaken door de werknemer aan de hem, in 
een bij K.B. algemeen verbindend verklaarde C.A.O., toegekende rechten, tot een 
rechtvaardigingsgrond. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 
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Rechtvaardigingsgrond – Misdrijf inzake douane en accijnzen – Overmacht of 
onoverkomelijke dwaling. 

De wetten inzake douane en accijnzen straffen in de regel de gewone schending van de 
voorschriften ter zake, afgezien van het opzet van de overtreder en onverminderd 
overmacht of onoverkomelijke dwaling  (Artikelen 220 e.v. Douane en accijnzenwet 18 
juli 1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
Bezit "ten aanzien van" een minderjarige – Verdovende middelen. 

Door te bepalen dat de straf geleidelijk kan worden verzwaard gelet op de leeftijd van de 
persoon "ten aanzien waarvan" de overtreding van de artikelen 1 en 2bis, Drugwet werd 
gepleegd, heeft de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjarigen wegens 
hun grotere kwetsbaarheid op het oog gehad; die bescherming gaat ervan uit dat het ten 
laste gelegde bezit voor de minderjarige gevaarlijk kan zijn en houdt bijgevolg in dat, 
ofwel de minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich bewust 
te zijn van de feiten die in zijn aanwezigheid worden gepleegd, ofwel dat de verdovende 
middelen in zijn aanwezigheid werden gebruikt zodat hij rechtstreeks het risico loopt 
bepaalde gevolgen ervan te ondergaan  (Artikelen 1 en 2bis Wet 24 feb. 1921.) 
8 februari 2006 P.2005.1543.F nr. 83 

Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende omstandigheden verbonden aan de 
gevolgen van de slagen en verwondingen – Moreel bestanddeel. 

Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde 
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer 
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de 
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 
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DEELNEMING 
Vereiste – Strafbare deelneming. 

Enkel een positieve daad die voorafgaandelijk of gelijktijdig aan het misdrijf is gesteld 
kan een daad van strafbare deelneming als bedoeld in artikel 66 Strafwetboek uitmaken  
17 januari 2006 P.2005.1304.N nr. 39 

Vereisten. 

Een mededader moet niet het opzet hebben gehad dat vereist is voor het misdrijf waaraan 
hij zijn medewerking verleent maar vereist is enkel dat hij een door de wet bepaalde vorm 
van medewerking aan het misdrijf verleent, hij weet dat hij daaraan zijn medewerking 
verleent en het opzet heeft daaraan zijn medewerking te verlenen  
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Artikel 5 Strafwetboek – Toepassing. 

Artikel 5 Strafwetboek doet geen afbreuk aan de gewone regels van toerekening van een 
misdrijf aan de daders of de mededaders ervan. (Art. 66 Strafwetboek.) 
12 september 2006 P.2006.0598.N nr. 407 

Marginale toetsing – Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende 
omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de slagen en verwondingen – Met 
hetzelfde oogmerk gezamenlijk en gelijktijdig toebrengen van slagen en verwondingen – 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verschillende mededaders voor de gevolgen 
– Onaantastbare beoordeling door de strafrechter – Grenzen. 

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat allen die 
met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen eenzelfde tijdsvak en 
uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in artikel 66 Strafwetboek, aan een 
persoon slagen en verwondingen hebben toegebracht, mede strafrechtelijk 
verantwoordelijk moeten worden geacht voor het geheel van deze handelingen en 
derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan alleen nagaan 
of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden die dit oordeel 
niet kunnen schragen. (Artikelen 66, 392, 398, 399 en 400 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

ALLERLEI 
Strafbaarstelling – Bestraffing – Verdovende middelen. 

De bestraffingschaal van de artikelen 26bis, 2°, 3°, en 4° van het koninklijk besluit van 31 
december 1930 doet geen afbreuk aan de strafbaarheid van misdrijven met betrekking tot 
cannabis  (Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 
31 dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

De artikelen 26bis, 2° en 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 die een 
minder zware straf stellen op de invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaf en bezit van 
slaap– en verdovende middelen die betrekking hebben op cannabis alsmede op de teelt 
van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik, doen geen afbreuk aan de strafbaarheid van 
andere dan voor persoonlijk gebruik gepleegde misdrijven met betrekking tot cannabis  
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(Artikelen 2bis en 2ter Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 2°, 3°, 4° en 28 K.B. 31 dec. 
1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

De teelt van cannabis voor verkoop en de teelt van cannabis voor andermans gebruik is 
strafbaar op grond van artikel 2bis Drugswet en artikel 26bis, 4° van het koninklijk besluit 
van 31 december 1930  (Art. 2bis Wet 24 feb. 1921; Artikelen 26bis, 4° en 28 K.B. 31 
dec. 1930.) 
10 januari 2006 P.2005.0812.N nr. 25 

Feiten gepleegd gedurende verschillende periodes – Geen precisering van datum – 
Verjaring – Gevolgen. 

De rechter die een aantal feiten bewezen verklaart als gepleegd gedurende verschillende 
periodes en die verder geen datum preciseert, moet bij de controle of de strafvordering 
wel of niet door verjaring vervallen is, rekening houden met de volledige tijdspanne 
binnen dewelke die feiten zijn gepleegd; indien aldus geen precieze aanvangsdatum van 
de verjaring kan worden vastgesteld, dient de rechter rekening te houden met de voor 
beklaagde meest gunstige datum  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Toetsing door het Hof – Onmogelijkheid – Misdrijf gepleegd op een niet bepaald tijdstip 
tussen twee data – Verjaring. 

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding dat hij de 
feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof aan de hand 
van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met 
verwijzing  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Herstelplicht – Loon – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – 
Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

NATUURRAMP 
Hoger beroep – Toepasselijkheid – Beslissing van de gouverneur – Voorziening. 

De rechter kan niet weigeren op grond van een vertrouwensbeginsel de regeling van het 
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Gerechtelijk Wetboek betreffende het hoger beroep toe te passen op de voorziening 
gericht tegen de beslissing van de provinciegouverneur gewezen op grond van de 
bepalingen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade 
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek; 
Artikelen 1, § 1, 3, 24, 26, en 27 Wet 12 juli 1976.) 
2 maart 2006 C.2004.0567.N nr. 117 

Rechtstreekse schade. 

Het begrip rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 1, § 1, van de wet van 12 juli 1976 
betreffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private goederen door 
natuurrampen impliceert dat tussen het schadeverwekkende feit en de schade zelf een 
oorzakelijk verband bestaat zonder enig ander tussenliggend feit  
5 oktober 2006 C.2005.0345.F nr. 463 

NIEUWE VORDERING 
Ontvankelijkheid – Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep ingesteld – 
Tegenvordering – Burgerlijke zaken. 

Tegenvorderingen kunnen voor het eerst in hoger beroep ingesteld worden indien zij 
berusten op een feit of op een handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op 
de hoofdvordering uitmaken of tot compensatie strekken  (Artikelen 807, 808, 809, 810 en 
1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0048.N nr. 106 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Binnen de tienjarige termijn ingestelde 
vordering – Burgerlijke zaken – Aannemingsovereenkomst. 

Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de 
aannemer en de architect onttrekt aan het verval ook de vordering ingesteld op grond van 
nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde 
contractuele tekortkoming in de conceptie of uitvoering, mits uit de tijdig ingestelde 
vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Vordering virtueel begrepen in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering – 
Burgerlijke zaken – Beoordeling door de feitenrechter – Bevoegdheid van het Hof – 
Uitbreiding of wijziging van de vordering. 

Het Hof vermag na te gaan of de appelrechters, op grond van de feitelijke elementen die 
zij aangeven, wettig hebben kunnen afleiden dat een vordering in conclusie geformuleerd 
"virtueel" niet begrepen is in de oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering. 
(Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

In de dagvaarding aangevoerd feit of akte – Burgerlijke zaken – Uitbreiding of wijziging 
van de vordering. 

Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of die akte berust  (Art. 807 
Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 
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Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Fiscale 
zaken – Begrip – Toelaatbaarheid. 

De belastingplichtige die een aanslag betwist en die in de loop van het geding, behalve de 
ontheffing ook de vernietiging ervan vraagt wegens een onregelmatigheid in de 
vestigingsprocedure, steunt de uitbreiding van zijn vordering op een akte die bij de 
inleiding van het geding is aangevoerd, zodat een dergelijke eisuitbreiding toelaatbaar is  
(Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 december 2006 F.2005.0019.N nr. 655 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering voor nieuwe gevolgen van 
gebrek en tekortkoming – Binnen de tienjarige termijn ingestelde vordering – Burgerlijke 
zaken – Vereiste – Aannemingsovereenkomst – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

NOTARIS 
Verstrijken van termijn – Rangregeling – Toewijzing – Proces–verbaal – 
Aansprakelijkheid – Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

De aansprakelijkheid van de notaris komt niet in het gedrang door het louter verstrijken 
van de termijn van een maand om het proces–verbaal van de verdeling of rangregeling op 
te maken, bepaald in artikel 1643, eerste lid, Ger. W.  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1643, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2005.0441.N nr. 324 

Rangregeling – Verkoop onroerend goed – Schuldvordering van de fiscus – Bevoorrecht 
karakter – Uitvoerend beslag. 

Uit de omstandigheid dat de schuldvordering van de fiscus een bevoorrecht karakter heeft 
op grond van de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1992), kan niet worden afgeleid dat de notaris, belast met de verkoop van een onroerend 
goed na uitvoerend beslag, deze vordering moet toelaten tot de rangregeling. (Artikelen 
422 en 423 WIB92; Art. 1644 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 

Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend goed – 
Uitvoerend beslag. 

Op de notaris belast met de rangregeling ingevolge de verkoop van een onroerend goed na 
een uitvoerend beslag, rust geen verplichting om rekening te houden met alle bestaande en 
door hem gekende schuldeisers, met inbegrip van deze waarvan het bestaan niet blijkt uit 
de raadpleging van de beslagberichten  (Art. 1644, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 F.2005.0050.N nr. 575 
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 
Houding van de beklaagde – Redelijke termijn – Strafzaken. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berechting van de zaak, 
waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden; hij mag daarbij rekening 
houden met de houding van de beklaagde, onder meer met zijn verzoek tot uitstel  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Onderzoeksgerecht – Burgerlijke partijstelling – Grenzen – Wettelijke omschrijving van 
de feiten. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke omschrijving is van de 
feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke partij waardoor het onderzoek werd 
geopend, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten. 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Rechter–commissaris – Toezichtsplicht – Beoordeling – Inhoud – Faillissement. 

De algemene toezichtsplicht die rust op de rechter–commissaris impliceert dat hij er op 
toeziet, in het belang van de failliet en de schuldeisers, dat de curator de wettelijke 
verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer en de correcte vereffening van 
het faillissement moeten waarborgen  
21 april 2006 C.2004.0614.N nr. 230 

Verband – Goederen – Schuldvordering – Retentierecht. 

Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem door zijn 
schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is voldaan. 
Het vereist een samenhang tussen de teruggehouden goederen en de schuldvordering 
waarvan de betaling wordt geëist. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over 
het bestaan van het verband  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Marginale toetsing – Artikel 42, § 1 Stedenbouwdecreet 1996 – Bouwen of een grond 
gebruiken voor het plaatsen van een vaste inrichting – Beoordeling door de rechter van 
de aard van de uitgevoerde werken – Vergunningsplichtig bouwwerk – Bevoegdheid van 
het Hof – Strafzaken – Bouwmisdrijf. 

De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of hun omvang 
dienen beschouwd te worden als "bouwen" of "grond gebruiken" in de zin van artikel 42, 
§ 1, 1° Stedenbouwdecreet 1996. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Raming – Strafzaken. 

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het 
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn onaantastbare beoordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend  
(Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 
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Douane en accijnzen – Misdrijf – Processen–verbaal van de douaneambtenaren – Bewijs 
– Wettelijke bewijswaarde. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde die art. 272, Douane en Accijnzenwet, aan de 
processen–verbaal van de ambtenaren van dat bestuur toekent, geldt niet voor de 
rechtsbegrippen waarvoor gevolgtrekkingen uit feitelijke gegevens zijn vereist; zij belet 
niet dat, ook al moeten de verklaringen en vaststellingen waarvan de ambtenaren akte 
hebben genomen, tot bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als zijnde werkelijk 
verricht in de door de verbalisant gestelde bewoordingen, de oprechtheid van de ene en de 
gevolgtrekkingen uit de andere, wat het bewijs betreft, toch onderworpen blijven aan de 
onaantastbare beoordeling van de bodemrechter  (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 
1977.) 
4 oktober 2006 P.2006.0545.F nr. 459 

Ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling – Marginale toetsing – Grenzen. 

Een burgerlijke partijstelling is slechts ontvankelijk wanneer het aanvaardbaar is dat de 
feiten waarvoor betrokkene klacht neerlegt, ook al zijn zij nog niet voldoende bepaald, 
hem schade hebben veroorzaakt; de rechter oordeelt daarover onaantastbaar, voor zover 
hij uit de feitelijke gegevens die hij vaststelt, geen gevolg afleidt dat daardoor niet kan 
worden verantwoord  
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Stilzwijgende oplevering – Aannemingsovereenkomst. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite en op grond van de omstandigheden 
van de zaak of een handeling van de opdrachtgever een stilzwijgende oplevering van het 
werk uitmaakt. (Art. 1791 Burgerlijk Wetboek.) 
26 oktober 2006 C.2005.0329.F nr. 517 

Verzoek om een bijkomende onderzoeksmaatregel – Beoordeling van het nut of de 
noodzaak van de bijkomende onderzoeksmaatregel – Strafzaken. 

De rechter beoordeelt onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de 
gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Marginale toetsing – Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de 
rechter – Recht op een eerlijk proces – Strafzaken. 

De rechter oordeelt onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik van 
onrechtmatig verkregen bewijs in strijd dan wel onverenigbaar is met het recht op een 
eerlijk proces, voor zover de omstandigheden waarop hij dit oordeel grondt, zijn 
beslissing kunnen rechtvaardigen  
21 november 2006 P.2006.0806.N nr. 581 

Marginale toetsing – Opzettelijke slagen en verwondingen – Verzwarende 
omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de slagen en verwondingen – Met 
hetzelfde oogmerk gezamenlijk en gelijktijdig toebrengen van slagen en verwondingen – 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verschillende mededaders voor de gevolgen 
– Onaantastbare beoordeling door de strafrechter – Grenzen – Meerdere daders. 

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat allen die 
met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen eenzelfde tijdsvak en 
uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in artikel 66 Strafwetboek, aan een 
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persoon slagen en verwondingen hebben toegebracht, mede strafrechtelijk 
verantwoordelijk moeten worden geacht voor het geheel van deze handelingen en 
derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan alleen nagaan 
of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden die dit oordeel 
niet kunnen schragen. (Artikelen 66, 392, 398, 399 en 400 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE 

BESCHERMDE WERKNEMERS 
Voorafgaande feiten – Verzoek – Voorzitter Arbeidsrechtbank – Werkgever die meerdere 
feiten aanvoert – Geen fout binnen de wettelijke termijn – Onderzoek – Gevolg – Ontslag 
om dringende reden. 

Wanneer het bestreden arrest de feiten die aan de personeelsafgevaardigde in de 
ondernemingsraad of in het comité voor veiligheid en hygiëne, of aan de kandidaat–
personeelsafgevaardigde verweten worden, en die drie werkdagen of minder zijn 
voorafgegaan aan het verzoek dat de werkgever, die een ontslag om dringende reden 
overweegt, aan de voorzitter van de arbeidsrechtbank richt, als fout weigert aan te 
merken, hoeft dat arrest bijgevolg geen feiten te onderzoeken die méér dan drie 
werkdagen vóór het verzoek hebben plaatsgevonden, aangezien die geen weerslag kunnen 
hebben op het dringend karakter van een gedrag dat niet fout is bevonden  (Art. 4, § 1 Wet 
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.) 
11 september 2006 S.2005.0100.F nr. 403 

Kennisgeving – Ontslag – Begrip – Vonnis – Heropening van het debat – Waarschuwing. 

Een bij gerechtsbrief gegeven waarschuwing dat de rechtbank de heropening van het 
debat beveelt, vormt niet de kennisgeving bedoeld in artikel 10, achtste lid, Wet 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de beschermde werknemers. (Art. 775 
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 3, § 1, en 10, achtste lid Wet 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.) 
18 december 2006 S.2006.0038.F nr. 658 

Hoger beroep – Kennisgeving – Betekening – Ontslag – Termijn – Vonnis. 

Wanneer een in artikel 11, § 1, eerste lid, Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de beschermde werknemers bedoeld vonnis niet ter kennis is 
gebracht overeenkomstig artikel 10, achtste lid, van dezelfde wet, bedraagt de termijn van 
hoger beroep die een aanvang neemt met de betekening van dit vonnis, niet de termijn van 
tien werkdagen bepaald in voormeld artikel 11, § 1, eerste lid, maar de termijn van een 
maand bepaald in artikel 1051, eerste lid, Ger. W. (Art. 1051, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 10, achtste lid, en 11, § 1, eerste lid Wet 19 maart 1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.) 
18 december 2006 S.2006.0038.F nr. 658 
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn bepaald, 
hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen 
van gegevens die het bestaan van een handel in verdovende middelen aantonen; de 
bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de 
speurders op grond van inlichtingen uit een niet–geïdentificeerde bron beschikten en wat 
dat betreft kan hij eveneens rekening houden met de vorm en de inhoud van de inlichting 
alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Draagwijdte – Toestemming van degene die het werkelijk genot heeft van de plaats – 
Huiszoeking – Toepassing. 

De schriftelijke toestemming die bij art. 1bis Huiszoekingswet is vereist, komt neer op 
een verzaking aan het grondwettelijk recht van onschendbaarheid van de woning; die 
vormvereiste is bijgevolg niet van toepassing op de plaatsen die geen dergelijke waarborg 
genieten. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van om het even 
welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is bestemd, zodra 
de speurders, vóór de huiszoeking, over ernstige en objectieve aanwijzingen over het 
bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen 
met het oog op verkoop, beschikken  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Verplichting – Toezicht – 
Regelmatigheid – Onregelmatigheid van een onderzoeksdaad. 

De bevoegdheid van het vonnisgerecht om te oordelen of het bewijs dat met behulp van 
een onregelmatige huiszoeking is verkregen al dan niet het recht op een eerlijk proces in 
het gedrang brengt, ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet van de verplichting 
om het toezicht uit te oefenen waartoe zij is verplicht en staat haar niet toe om een 
onderzoekshandeling in overeenstemming met de wet te verklaren wanneer dit niet het 
geval is  (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Bevel tot huiszoeking – Regelmatigheid – Opdracht – Beschikking die regelmatig met 
redenen is omkleed – Vermelding van de misdrijven die de huiszoeking rechtvaardigen – 
Verbalisanten – Ontdekking van aanwijzingen met betrekking tot andere misdrijven – 
Huiszoeking. 

Wanneer een beschikking tot huiszoeking regelmatig met redenen is omkleed, houdt ze 
niet op dit te zijn, louter door het feit dat de verbalisanten tijdens de verrichting ervan 
binnen de grenzen die door het bevel zijn bepaald, aanwijzingen ontdekken met 
betrekking tot andere misdrijven dan diegene die de zoeking verantwoordden  
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 
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Redengeving – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Informatie aan degene waarbij de 
huiszoeking wordt uigevoerd – Huiszoeking – Beschikking. 

Een beschikking tot huiszoeking is regelmatig met redenen omkleed, als de vermeldingen 
die zij bevat, degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende gegevens 
verschaffen over de vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen, zodat hij de 
wettigheid ervan kan nagaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Grenzen van het gerechtelijk 
onderzoek – Voldoende gegevens – Huiszoeking – Officier van gerechtelijke politie – 
Grenzen van zijn opdracht – Beschikking. 

De motiveringsvereiste van een beschikking tot huiszoeking is vervuld met de vermelding 
van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van de plaats en het voorwerp van de 
huiszoeking; ofschoon het niet noodzakelijk is om een gedetailleerde weergave van de 
feiten op te maken, noch om de op te sporen zaken in detail te beschrijven, is het evenwel 
noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is 
belast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten over welk 
misdrijf het onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen 
hij daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn 
opdracht te buiten te gaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Schending – Beroepsgeheim – Aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging. 

Schending van het beroepsgeheim leidt alleen tot het weren van de aangifte, en zelfs tot 
niet–ontvankelijkheid van de vervolging, in zoverre een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de onregelmatigheid die is begaan en het meedelen van de inlichting aan de 
rechterlijke overheid of aan de politie  
1 februari 2006 P.2005.1432.F nr. 65 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf 
– Aanwijzing die het onderzoek stuurt. 

Ook al vormen zij een aanwijzing die aan het onderzoek een bepaalde richting heeft 
gegeven en bepaalde onderzoeksopdrachten in de loop van het voorbereidend onderzoek 
hebben verantwoord, toch worden de gevolgtrekkingen uit een polygraaftest aan de 
onaantastbare beoordeling van de rechter overgelaten, die in feite beslist om al dan niet 
gevolg eraan te geven naargelang het vertrouwen dat hij in die test stelt  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

De speurder die een verhoor afneemt met de polygraaf is geen deskundige, vermits hij 
niet de opdracht heeft om de rechter te adviseren, ook al wordt hem om die test verzocht 
om reden van zijn bijzondere bekwaamheid  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

De gerechtsdeskundige is iemand die wegens zijn vakkennis, doch zonder lasthebber van 
de rechter te zijn, door hem is aangesteld om in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
technisch advies te verstrekken dat de rechter in staat stelt zijn opdracht te vervullen; hij 
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geeft zijn bevindingen en besluiten pas nadat hij de eed heeft afgelegd om in eer en 
geweten, nauwgezet en eerlijk verslag uit te brengen  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Miskenning – Recht op stilzwijgen – 
Polygraaftest. 

Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene die zich 
vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te houden  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – 
Miskenning. 

Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg te hebben 
gekregen, zonder enige dwang of druk aan de polygraaftest onderwerpt, miskent die 
bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Opsporingsrecht en –plicht – Voltooiing van het onderzoek – Nieuwe mededeling van het 
dossier met het oog op het afsluiten van het onderzoek – Mededeling van het dossier met 
het oog op het afsluiten van het onderzoek – Bijkomende onderzoekshandelingen – 
Tenuitvoerlegging – Procureur des Konings. 

Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende 
onderzoekshandelingen, met het oog op het afsluiten van het onderzoek werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht 
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek 
bevelen of uitvoeren, processen–verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering die 
hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt, feiten in aanmerking nemen 
die niet bij de onderzoeksrechter waren aangebracht of anderen naar de rechtbank 
verwijzen dan diegenen die in de vordering van de onderzoeksrechter tot gerechtelijk 
onderzoek, staan vermeld  (Art. 28quater, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Vordering tot regeling van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij 
– Ontvankelijkheid – Verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen – Voltooiing van 
het onderzoek – Nieuw verzoek om aanvullende onderzoekshandelingen – 
Tenuitvoerlegging. 

Krachtens art. 127, § 3, Sv., kan het recht om overeenkomstig art. 61quinquies van het 
voormeld wetboek een aanvullende onderzoekshandeling te eisen, in de regel, slechts 
éénmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de rechtspleging worden uitgeoefend; 
die regel geldt alleen niet wanneer het openbaar ministerie, nadat de aanvullende 
onderzoeksopdrachten zijn uitgevoerd, zijn vordering moet wijzigen of aanvullen  (Art. 
127, § 3 Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Wanneer, in een gemeenschappelijke verblijfplaats, een medebewoner, op het ogenblik 
van de huiszoeking, zijn toestemming niet kan verlenen, volstaat de toestemming van één 
van hen, daar immers niet blijkt dat de eerste het uitsluitend genot had over een gedeelte 
van de woning die hij deelde met degene die met de huiszoeking heeft ingestemd  
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8 maart 2006 P.2006.0226.F nr. 137 

Bevel tot huiszoeking – Huiszoeking – Vermeldingen. 

Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoeking moet 
worden uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding van het adres en 
van de naam van de bewoner, vereisen noch het E.V.R.M., noch artikel 89bis Wetboek 
van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de vermelding van de naam 
van de bewoner  
4 april 2006 P.2005.1612.N nr. 194 

Onregelmatige aanhangigmaking bij de raadkamer – Regeling van de rechtspleging – 
Gerechtelijk onderzoek – Ontvankelijkheid van de strafvordering – Gevolg. 

Een eventuele onregelmatige aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer doet geen 
afbreuk aan de ontvankelijkheid van de strafvordering die voordien rechtsgeldig werd 
ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des Konings. (Art. 127, tweede lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk dossier – Geen inzage van 
het vertrouwelijk dossier – Rechten van de Mens – Artikel 5.4 E.V.R.M. – 
Inverdenkinggestelde. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Recht van verdediging – Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk 
dossier – Geen inzage van het vertrouwelijk dossier – Inverdenkinggestelde. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
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13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Gebruik – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 
gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
partijstelling tegen de personen die geen voorrecht van rechtsmacht genieten – Voorrecht 
van rechtsmacht. 

De partij die beweert te zijn benadeeld behoudt het recht om, na bekendmaking in handen 
van de procureur–generaal van haar grieven tegen de persoon die voorrecht van 
rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij een onderzoeksrechter uitsluitend 
tegen de andere betrokken personen, die van geen voorrecht van rechtsmacht genieten. 
(Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van 
rechtsmacht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Rechten van het slachtoffer – Vooronderzoek en onderzoek – Voorrecht van rechtsmacht. 

De toepassing van de bijzondere bevoegdheids– en procedureregels die bij de artikelen 
479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en 
gewetensvol te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechter te vervolgen, noch het recht om de hoedanigheid van benadeelde persoon 
te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage van het 
dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat te verzoeken een bijkomende 
onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem burgerlijke 
partij te stellen. (Artikelen 3bis en 5bis Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; Artikelen 61ter, 61quinquies, en 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Bewijslast – Verbindingsofficier – Gegevens – Vertrouwenspersoon – 
Opsporingsonderzoek – Omvang. 

De enkele omstandigheid dat een verbindingsofficier aan de Belgische gerechtelijke 
overheid gegevens meedeelt die bekomen werden van een vertrouwenspersoon, 
aangaande een in België te plegen feit, behoort tot zijn specifieke opdracht en houdt geen 
enkel verband met het verrichten van een opsporingsonderzoek in de zin van art. 28bis, 
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Wetboek van Strafvordering. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Opsporing en vaststelling – Wanbedrijven en overtredingen in het veld – Boswachters van 
het gewest – Bevoegdheid – Veldwetboek. 

Uit de artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de staatsinstellingen, waarmee artikel 67 Veldwetboek, dat niet 
bij decreet werd gewijzigd, niet onverenigbaar is, volgt dat ook boswachters van het 
gewest bevoegd zijn om de in artikel 67 Veldwetboek bedoelde wanbedrijven en 
overtredingen vast te stellen. (Artikelen 6, § 1, III, en 11, derde lid, 1° en 2° Bijzondere 
wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 
67 Veldwetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0459.N nr. 386 

Doeleinde – Onderzoeksrechter – Lid van de Provinciale Raad – Ondervraging van een 
arts – Aanwezigheid – Orde der geneesheren. 

Het lid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren dat aanwezig is bij bepaalde 
akten van de strafrechtspleging, zoals de ondervraging van de arts, tegen wie een 
strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd, door de onderzoeksrechter, doet zulks tot 
vrijwaring van de rechten en de belangen van de patiënten van die arts maar neemt aldus 
niet deel aan de uitoefening van het strafonderzoek  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Toepassing. 

Geen observatie als bedoeld in artikel 47sexies, Wetboek van Strafvordering is het feit dat 
een politieambtenaar bij de eigenaar van het pand, bewoond door een verdachte, 
inlichtingen over deze laatste inwint. 
3 oktober 2006 P.2006.0919.N nr. 458 

Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – Schorsing van de regeling van de 
rechtspleging – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

De schorsing van de regeling van de rechtspleging in de zin van artikel 127, § 3, Wetboek 
van Strafvordering is afhankelijk van het tijdig indienen van het verzoekschrift om 
bijkomende onderzoekshandelingen, binnen de termijn van de vaststelling voor de 
raadkamer op grond van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering. (Artikelen 
61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Laattijdig verzoekschrift – Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – 
Opdracht van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – 
Gevolg. 

Wanneer het verzoekschrift gericht tot de onderzoeksrechter tot het stellen van 
bijkomende onderzoekshandelingen wegens laattijdigheid kennelijk niet ontvankelijk is, 
behoort het niet aan het onderzoeksgerecht die de rechtspleging moet regelen dit verzoek 
niet ontvankelijk te verklaren; wat betreft de door hem te nemen beslissing dient dit 
gerecht onvermijdelijk rekening te houden met de evidente niet–ontvankelijkheid van dit 
verzoekschrift. (Artikelen 61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 
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Onderzoeksgerecht – Afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling door de 
onderzoeksrechter – Verdachte – Verwijzing naar het vonnisgerecht. 

De afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter van 
een verdachte die door het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht wordt verwezen 
heeft niet de niet–ontvankelijkheid van de vervolging tot gevolg; de regelmatigheid van 
de rechtspleging komt slechts in het gedrang in zoverre het recht van verdediging van de 
verwezene daardoor miskend of beperkt wordt  (Artikelen 61bis, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Legaliteitsbeginsel – Beginsel van de rechtsstaat – Beslag. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Waarborg van eigendomsrecht – Bestaanbaarheid met het eigendomsrecht – Rechten van 
de Mens – Beslag – Artikel 1 – Verdrag Rechten van de Mens – Eerste aanvullend 
protocol. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Aard – Procedurele garanties – Niet–naleving – Beslag. 

De naleving van de procedurele garanties die bij de inbeslagname in overeenstemming 
met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol van 20 maart 1952 bij wet zijn 
bepaald, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel; de niet–
naleving ervan leidt alleen tot nietigheid wanneer daardoor het recht van verdediging 
wordt miskend  (Art. 1 Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; 
Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Bewijswaarde – Gebrek aan ondertekening – Beoordeling door de rechter – Niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, brengt niet de 
nietigheid van het proces–verbaal met zich mee, maar doet wel in voorkomend geval de 
bewijswaarde die de wet er aan hecht teniet, zodat het proces–verbaal nog slechts als 
inlichting voor de rechter geldt  (Artikelen 154 en 189 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 
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Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde – Vereiste. 

Artikel 61bis Wetboek van Strafvordering vereist niet dat in alle gevallen de 
inverdenkinggestelde wordt verhoord door de onderzoeksrechter  (Art. 61bis Wetboek 
van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Afwezigheid van kennisgeving – Beslag. 

De afwezigheid van enige kennisgeving van doorgevoerde beslagmaatregelen vormt op 
zich geen miskenning van de rechten van verdediging. (Artikelen 28sexies, 35, 35ter, 37, 
61quater en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Bewijswaarde – Gebrek aan ondertekening – Opdracht van het vonnisgerecht – 
Beoordeling door de rechter – Opdracht van het onderzoeksgerecht – Niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid – Proces–verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betreft de beoordeling 
van de bewijswaarde van de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is de 
bewijswaardering, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht; er is bijgevolg geen 
grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing van artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering de nietigheid van het proces–verbaal uit te spreken wegens 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die invloed heeft op een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging. (Artikelen 131, § 1, 154 en 189 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Instellen 
van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Afsluiting van het onderzoek – Onderzoeksrechter – Aanhangigmaking. 

De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarbij de 
raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend  (Art. 133 
Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Onderzoeksrechter – Beschikking houdende bevel tot mededeling – Regelmatigheid – 
Lopende onderzoeksverrichtingen. 

De beschikking houdende het bevel tot mededeling onttrekt de zaak niet aan de 
onderzoeksrechter en ook al bepaalt artikel 127, § 1, eerste lid, Sv., dat de 
onderzoeksrechter het dossier aan de procureur des Konings overzendt wanneer hij 
oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier met het oog 
op het afsluiten van het onderzoek over te zenden terwijl er nog onderzoeksopdrachten 
lopen. (Art. 127, § 1, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 
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Onderzoeksrechter – Afluistermaatregel – Beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. 

Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen omdat de 
onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. (Art. 90quater, § 1, 3° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

Onderzoeksrechter – Redengeving – Afluistermaatregel – Met redenen omklede 
beschikking – Subsidiariteitsbeginsel. 

Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter, op straffe 
van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden waarom de 
gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn  (Art. 90quater, § 1, tweede lid, 
1° en 2° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Herstel van vormverzuim bij 
de rechtspleging in hoger beroep. 

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de verwittiging 
van de verdachte en zijn raadman dat zich bij de raadkamer heeft voorgedaan, worden 
hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt hersteld  (Art. 21, § 2 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 januari 2006 P.2005.1662.N nr. 5 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van verdediging – Inverdenkinggestelde die 
op de vlucht is en zich verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – 
Vertegenwoordiging. 

Een inverdenkinggestelde ziet niet af van zijn recht van verdediging alleen maar omdat hij 
op de vlucht is en zich verborgen houdt; artikel 223, Sv. staat hem toe om zich voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming van de 
regels die gelden inzake verschijning voor de raadkamer en het algemeen rechtsbeginsel 
van eerbiediging van het recht van verdediging is onlosmakelijk verbonden met de regels 
van de rechtspleging op tegenspraak die in dit artikel zijn bepaald; door in de 
vertegenwoordiging te voorzien heeft de wetgever gewild dat de vertegenwoordigde 
persoon zijn verweer daadwerkelijk kan voeren. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F nr. 30 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Verplichting – Toezicht – 
Regelmatigheid – Onregelmatigheid van een onderzoeksdaad. 

De bevoegdheid van het vonnisgerecht om te oordelen of het bewijs dat met behulp van 
een onregelmatige huiszoeking is verkregen al dan niet het recht op een eerlijk proces in 
het gedrang brengt, ontslaat de kamer van inbeschuldigingstelling niet van de verplichting 
om het toezicht uit te oefenen waartoe zij is verplicht en staat haar niet toe om een 
onderzoekshandeling in overeenstemming met de wet te verklaren wanneer dit niet het 
geval is  (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Betwisting van het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren – Conclusie – Regeling van 
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de rechtspleging – Motivering. 

De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen laten oordelen 
over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft opgeleverd om 
hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing 
tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die 
bezwaren ontoereikend worden geacht, zodat, wanneer een conclusie betwist of aanvoert 
dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar 
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 
231 Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie 
en infiltratie bij het afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier – Artikel 235ter Sv. – Artikel 6, E.V.R.M.. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken; uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Artikel 235bis Sv. – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Onderzoek naar aanleiding van hoger beroep 
inzake voorlopige hechtenis – Stukken die het voorwerp uitmaken van dit onderzoek – 
Controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en  – 
Principe – Toepassing. 

Uit de bepalingen van artikel 235bis, § 1 en 2 Wetboek van Strafvordering volgt dat het 
onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, ambtshalve of op verzoek van één der partijen, onder meer naar 
aanleiding van een bij haar ingesteld hoger beroep inzake voorlopige hechtenis, in 
beginsel beperkt blijft tot de stukken van het strafdossier; dit geldt evenzeer voor de 
controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en 
infiltratie. 
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Toepasselijkheid – Redengeving – Regeling van de rechtspleging – Artikel 149, Gw. 
(1994). 

Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de 
rechtspleging regelen, aangezien hun beslissingen geen vonnissen zijn in de zin van dat 
artikel  
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle aan de hand van het vertrouwelijk dossier 
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– Voorlopig onderzoek van de regelmatigheid van de observatie en infiltratie tijdens het 
gerechtelijk onderzoek – Voorlopig onderzoek enkel ambtshalve, op verzoek van de 
onderzoeksrechter of op verzoek van het openbaar ministerie. 

Het onderzoek bedoeld in artikel 235quater Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve, op verzoek van de onderzoeksrechter 
of op vordering van het openbaar ministerie, tijdens het gerechtelijk onderzoek mede aan 
de hand van het vertrouwelijk dossier voorlopig de regelmatigheid van de toegepaste 
observatie of infiltratie onderzoekt, is een voorlopig onderzoek teneinde eventuele 
onregelmatigheden vroegtijdig op te sporen, waarbij de andere partijen niet worden 
betrokken; de kamer van inbeschuldigingstelling is derhalve niet verplicht om dit 
onderzoek te verrichten op de enkele vordering van de inverdenkinggestelde. 
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de 
rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie en infiltratie bij het 
afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle aan de hand van het 
vertrouwelijk dossier – Artikel 6, E.V.R.M.. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken, uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Betwisting van het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren – Conclusie – Regeling van 
de rechtspleging – Motivering. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de bezwaren te 
vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden geacht, zodat, 
wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Passieve uitlevering. 

Het toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden op de uitvoerbaarverklaring van het 
internationaal aanhoudingsbevel, bestaat erin om na te gaan of de feiten beantwoorden 
aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is gesloten en of ze krachtens de 
twee betrokken wetgevingen strafbaar zijn; ongeacht of de aanduiding ervan verschilt  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Verplichting om de uitspraak met redenen te omkleden – 
Uitlevering – Wettelijke grondslag – Tenuitvoerlegging. 

De verplichting voor de onderzoeksgerechten om hun uitspraak over de tenuitvoerlegging 
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van het Europees aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet gegrond op artikel 
163, Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, § 1, van de wet van 19 december 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Artikel 6, E.V.R.M. – 
Tenuitvoerlegging. 

Artikel 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging – 
Artikel 149, Gw. (1994). 

Artikel 149, Grondwet is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich 
uitspreken over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving van plaats, dag en uur van verschijning – 
Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

Eens de verdachte krachtens artikel 17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel in kennis is 
gesteld van de plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht uitspraak zal 
doen over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die het Europese 
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart; hieruit volgt dat de verdachte niet nogmaals in 
het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgenodigd worden zich over die tenuitvoerlegging te 
verdedigen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Beschikking van de onderzoeksrechter tot het in hechtenis 
plaatsen van betrokkene – Tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel – 
Bevoegdheid – Uitlevering. 

De onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17, Wet Europees 
Aanhoudingsbevel uitspraak doen, hebben enkel te oordelen over de tenuitvoerlegging 
van het Europese aanhoudingsbevel overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en 
met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de voorwaarden van artikel 3 van diezelfde 
wet vervuld zijn; zij hebben bij die gelegenheid geen rechtsmacht te oordelen over de 
handhaving van de hechtenis die de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 11, § 3 
van voormelde wet heeft bevolen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Artikel 6, E.V.R.M. – 
Toepassing. 

Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij geen 
uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 



– 231 – 

Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht – Uitlevering – Redelijke termijn – Artikel 5.3 
– Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een 
opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur des Konings – 
Onderzoek van de regelmatigheid van het opsporingsonderzoek – Bevoegdheid. 

De artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering verlenen aan de kamer van 
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid om uitspraak te doen over de regelmatigheid van 
het gerechtelijk onderzoek, maar niet over de regelmatigheid van het 
opsporingsonderzoek gevoerd door het openbaar ministerie, wanneer dit 
opsporingsonderzoek nog niet geleid heeft tot het instellen van de strafvordering  
21 maart 2006 P.2005.1701.N nr. 164 

Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging – Regeling van de rechtspleging – 
Vermelding. 

Het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt is niet verplicht in zijn uitspraak te 
vermelden dat het de regelmatigheid van de hem voorgelegde procedure heeft onderzocht. 
(Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Artikel 6.1 – Toepasselijkheid – E.V.R.M. – Rechten van de Mens – Eerlijk proces. 

Daar de beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen, onder 
meer deze die een buitenvervolgingstelling of een ontslag van onderzoek bevelen, geen 
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervolging of over de vaststelling van 
burgerlijke rechten of verplichtingen, is het artikel 6,1 E.V.R.M. als dusdanig op die 
regeling van de rechtspleging niet toepasselijk  
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Regeling van de procedure – Wijze van aanhangigmaking – Raadkamer. 

Overeenkomstig artikel 127, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, wordt de zaak voor 
de regeling van de rechtspleging bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering 
van de procureur des Konings  
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Beslissing waarbij bijkomende onderzoekshandelingen worden bevolen – Gezag van 
gewijsde. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshandelingen beveelt, 
is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde, het onderzoeksgerecht blijft vrij 
om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging te oordelen dat het 
onderzoek volledig is  
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 
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Bestaan van voldoende bezwaren – Beoordeling – Regeling van de rechtspleging. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging vrij of er tegen de 
inverdenkinggestelde al dan niet voldoende bezwaren bestaan; het Hof van Cassatie kan 
op dit oordeel van het onderzoeksgerecht geen marginale toetsing uitoefenen  
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ambtshalve vervolgingen – Beoordeling. 

De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt vrij of ze met toepassing van het artikel 
235 Wetboek van Strafvordering ambtshalve vervolgingen gelast voor feiten die niet in de 
oorspronkelijke vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek of de klacht 
met burgerlijke partijstelling begrepen zijn. 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Burgerlijke partijstelling – Onaantastbare beoordeling – Grenzen – Wettelijke 
omschrijving van de feiten. 

Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke omschrijving is van de 
feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke partij waardoor het onderzoek werd 
geopend, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten. 
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Betwisting van het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren – Conclusie – Regeling van 
de rechtspleging – Motivering. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Schriftelijke vordering van de procureur–generaal – Neerlegging op de terechtzitting – 
Geen verzoek tot verdaging – Beschikking tot verwijzing – Raadkamer – 
Inverdenkinggestelde. 

Wanneer de procureur–generaal zijn schriftelijke en ondertekende conclusie heeft 
neergelegd op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling vóór de zaak in 
beraad wordt genomen en uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadsman 
van de inverdenkinggestelde, die op die terechtzitting is verschenen, om een verdaging 
van de zaak heeft verzocht om kennis te kunnen nemen van de voormelde vordering en 
erop te kunnen antwoorden, kan de appelrechters niet verweten worden dat zij de 
inverdenkinggestelde een recht hebben ontnomen, waarvan deze de uitoefening niet had 
gevorderd. (Art. 224 Wetboek van Strafvordering.) 
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Bevoegdheden van het vonnisgerecht – Beschikking tot verwijzing – Raadkamer. 

Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, in zoverre 
zij geen onwettigheid inzake bevoegdheid bevat; zij blijft al haar gevolgen behouden 
zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd  
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Beschikking of arrest tot verwijzing – Zaak aanhangig gemaakt bij het vonnisgerecht – 
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Wettigheid van de beslissing van het onderzoeksgerecht – Bevoegdheid. 

De wet verleent de vonnisgerechten niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over de 
wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten  
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Voortdurend misdrijf dat niet is afgelopen op het ogenblik van de regeling van de  – 
Tenlasteleggingen – Beoordeling – Verjaring – Beschikking tot verwijzing – 
Strafvordering – Bevoegdheid – Raadkamer. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet binnen de grenzen van 
de devolutieve werking van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen, 
zich heeft uitgesproken over de verjaring die de appellant aanvoert en die exceptie heeft 
afgewezen door te oordelen dat luidens de voldoende bezwaren die door de 
verwijzingsbeschikking in aanmerking zijn genomen, aan de feitelijke toestand, die een 
wezenlijk bestanddeel uitmaakt van het voortdurend misdrijf dat de voormelde 
inverdenkinggestelde wordt tenlastegelegd, geen einde was gekomen op het ogenblik van 
de regeling van de rechtspleging, is de kamer van inbeschuldigingstelling aangezien het 
debat over de telastleggingen zelf niet voor haar werd gebracht, niet bevoegd om de 
beslissing van de eerste rechter dienaangaande te wijzigen  
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Omvang van de aanhangigmaking – Regeling van de 
rechtspleging – Raadkamer. 

Het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking tot internering 
maakt zowel de regeling van de rechtspleging als de beschikking tot internering 
aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling 
die bij art. 235bis Sv., de volle bevoegdheid bezit inzake het voorbereidend onderzoek, is 
bevoegd om, na hervorming van de beschikking tot internering, uitspraak te doen over 
alles wat dit onderzoek betreft; haar bevoegdheid kan, wat dat betreft, niet worden beperkt 
door het ontbreken van het hoger beroep van het openbaar ministerie  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het verloop van het onderzoek – 
Verzoekschrift – Niet–ontvankelijkheid. 

Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het voorbereidend onderzoek of over de 
ontvankelijkheid van de daarmee verbonden strafvordering en is mitsdien niet vatbaar 
voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek tot toezicht op het onderzoek 
niet ontvankelijk verklaart omdat het niet werd ingediend volgens de bepalingen van art. 
136 Sv, en dat de verplichting voor de kamer van inbeschuldigingstelling om dit toezicht 
uit te oefenen ervan uitgaat dat de zaak regelmatig bij haar werd aanhangig gemaakt  
(Artikelen 136, 235bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Voorlopige hechtenis – Motivering van de beslissing – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden – Niet–correctionaliseerbare misdaad – Handhaving – Omschrijving van 
het misdrijf. 

Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de 
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen 
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worden, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de 
omstandige betwisting van de eiser, de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit te 
maken die met die omschrijving overeenkomen. (Artikelen 23, 4° en 30, § 4, eerste lid 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Voorlopige hechtenis – Motivering van de beslissing – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden – Handhaving. 

De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij art. 23, 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten slechts 
opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen 
relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de 
wettigheid van de hechtenis doet afhangen  
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Verplichting – Beslissing tot 
handhaving – Administratieve maatregel van vrijheidsberoving – Bepalingen betreffende 
de regels van de rechtspleging – Vermeldingen. 

Geen enkele bepaling van de Wet Voorlopige Hechtenis, waarnaar art. 72, vierde lid, 
Vreemdelingenwet, verwijst, noch enige andere wettelijke bepaling, verplicht de 
onderzoeksgerechten om in hun beslissingen de bepalingen te vermelden die, met 
uitzondering van die van de Taalwet Gerechtszaken waarvan het verzuim evenwel niet tot 
nietigheid leidt  (Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Vreemdelingen – Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van 
vrijheidsberoving – Handhaving – Toepassing – Artikel 149, Gw. (1994). 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een 
vreemdeling is genomen  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging. 

Wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, 
antwoordt het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar dat dergelijke bezwaren al dan niet 
bestaan  (Artikelen 127 tot 135, 229 tot 231 Wetboek van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Cassatieberoep – Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling – Gevolg. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of weigert zodat 
hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat  
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Ontvankelijkheid – Beslissing van verwijzing van de inverdenkinggestelde – 
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Rechtsmiddelen van de civielrechtelijk aansprakelijke partij – Regeling van de 
rechtspleging. 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat haar hoger beroep tegen de 
beschikking van verwijzing van de inverdenkinggestelde waarvoor zij civielrechtelijk 
aansprakelijk is, niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 135 en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0527.N nr. 341 

Ontvankelijkheid – Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren – Rechtsmiddelen – Inverdenkinggestelde. 

Tegen de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht wegens het bestaan van 
voldoende bezwaren kan door de inverdenkinggestelde geen hoger beroep en geen 
onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld  (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van 
Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Handhaving van de voorlopige 
hechtenis – Verslag. 

Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet doen inzake de voorlopige 
hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat 
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt  (Art. 30, § 3, eerste lid Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2006 P.2006.0893.F nr. 364 

Onderzoeksgerecht – Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Voorwaarden 
– Mogelijkheid – Tenuitvoerlegging – Beslissing bij verstek gewezen. 

De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarborgen biedt die als 
toereikend worden beschouwd om de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel 
betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe 
vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, zo het Europees 
aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd op grond van een bij verstek gewezen beslissing, 
maakt voor het onderzoeksgerecht geen verplichting maar gewoon een mogelijkheid uit  
(Art. 7, eerste lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Verzet – Tenuitvoerlegging – 
Beslissing bij verstek gewezen. 

Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen een Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen vonnis, met het oog 
op de tenuitvoerlegging waarvoor dit bevel werd uitgevaardigd, kan niet worden afgeleid 
dat de rechtspleging tot tenuitvoerlegging van het voormelde bevel zonder voorwerp zou 
zijn. 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Termijn – Tenuitvoerlegging – Raadkamer – Beslissing. 

Geen enkele wetsbepaling voorziet erin, dat na het verstrijken van de termijn van vijftien 
dagen na de aanhouding van de persoon en zonder dat de raadkamer uitspraak heeft 
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gedaan over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, de raadkamer, en, 
in het geval van hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, geen uitspraak meer 
kunnen doen over de tenuitvoerlegging van dat Europees aanhoudingsbevel. (Art. 16, § 1, 
derde lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Voorlopige hechtenis – Handhaving – Redenen – Aanwijzingen van schuld. 

De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de vereisten tot de 
voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld; dit laatste, als constitutief 
bestanddeel van een veroordeling wegens misdrijf, is voorbehouden aan het vonnisgerecht 
dat oordeelt op grond van vaststaande feitelijke gegevens waarvan alleen dit gerecht 
bevoegd is om de bewijswaarde ervan te beoordelen  (Artikelen 16, § 5, 21, § 5, 22, vijfde 
lid, 23, 4°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Motiveringsplicht – 
Handhaving – Aanwijzingen van schuld – Op conclusie. 

De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in geval de 
partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder 
vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens volgens 
haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Minderjarige boven de leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van de 
feiten – Uitlevering. 

De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer dan 
zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische 
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverklaring door 
de onderzoeksgerechten van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten die 
zich situeren in die periode waarin hij minderjarig was maar boven de leeftijd van zestien 
jaar. (Art. 1, § 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen; Art. 2.1 Europees Verdrag 
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Artikelen 36, 4° en 38 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
23 augustus 2006 P.2006.1119.N nr. 383 

Artikel 149 – Voorlopige hechtenis – Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) – Grondwet – 
Toepassing. 

Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van deonderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Kamer die in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt. 

Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling, in de regel, uiteraard met gesloten 
deuren zitting houdt, worden het onderzoek van de zaak en het debat dat aan het arrest, 
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inzake internering, voorafgaat, verondersteld met gesloten deuren te hebben 
plaatsgevonden  (Art. 9, tweede lid Wet Bescherming Maatschappij.) 
30 augustus 2006 P.2006.1080.F nr. 384 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Aanvulling der gegevens – 
Bevel tot aanhouding. 

De kamer van inbeschuldigingstelling vermag bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van de 
artikelen 21, § 5, 23, § 4 en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis. 
12 september 2006 P.2006.1240.N nr. 409 

Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging – Onregelmatige handeling – 
Vaststelling – Onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die een onderzoekshandeling of de 
bewijsverkrijging aantasten. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van een 
onderzoekshandeling of van de bewijsverkrijging vaststelt, spreekt het, als daartoe grond 
bestaat, de nietigheid uit van de handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het 
geheel van de erop volgende rechtspleging; behoudens het geval van de miskenning van 
een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, moet het onregelmatige stuk 
uit het dossier verwijderd worden wanneer de onregelmatigheid aan het bewijs zijn 
geloofwaardigheid of betrouwbaarheid ontneemt, of wanneer zij het recht op een eerlijk 
proces in het gedrang brengt. (Artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Toetsing van de regelmatigheid van de rechtspleging 
– Wettigheid – Betwisting over de nietigheid van verschillende voorbereidende 
onderzoekshandelingen – Nietigverklaring van één van de handelingen – Beslissing tot 
onderzoek en tot aanhouden van de beslissing voor het overige. 

Naar luid van artikel 235bis, § 6, Sv., wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt, als bedoeld in artikel 131, § 1, van 
voormeld wetboek, spreekt zij, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de 
handeling die erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende 
rechtspleging; die bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling niet om, 
wanneer een betwisting hangende is over verschillende voorbereidende 
onderzoekshandelingen, die betwisting slechts aan te nemen betreffende één van die 
handelingen, om voor het overige een informatieonderzoek te beginnen of te doen 
uitvoeren en te beslissen dat zij vervolgens passend zal beslissen. (Artikelen 131, § 1, en 
235bis, § 6 Wetboek van Strafvordering.) 
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing naar het hof van assisen – Feitelijke 
beoordeling – Omschrijving van het misdrijf. 

Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de vorderingen tot verwijzing 
van de inverdenkinggestelde naar het hof van assisen aanhangig zijn gemaakt, om op 
grond van een feitelijke beoordeling het misdrijf te omschrijven. (Art. 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 oktober 2006 P.2006.1241.F nr. 462 
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Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Wraking – Beslissing op 
verwijzing na vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onderzoeksrechter – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Bevestiging van de 
beschikking – Motivering. 

Het arrest dat de beschikking van de onderzoeksrechter regelmatig verklaart, waarvan uit 
geen enkele overweging blijkt dat eiser als schuldig aan te hem ten laste gelegde feiten 
werd voorgesteld, schendt het vermoeden van onschuld niet. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Recht van verdediging – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Motivering. 

Aangezien de bewijslast van de schuld bij de vervolgende partij ligt, kan uit de 
omstandigheid alleen dat de appelrechters stellen dat het niet aan de inverdenkinggestelde 
stond om zijn onschuld aan te tonen, geen miskenning van het vermoeden van onschuld 
noch van het recht van verdediging worden afgeleid. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Controle van de rechtspleging – Regelmatigheid van bewijsverkrijging – Gebrek aan 
ondertekening – Regelmatigheid van het onderzoek – Niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid – Proces–verbaal. 

Een vormelijke onvolkomenheid van het proces–verbaal, zoals een gebrek aan 
ondertekening die niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, betreft de beoordeling 
van de bewijswaarde van de bewijselementen in relatie tot de grond van de zaak, dit is de 
bewijswaardering, die voorbehouden blijft voor het vonnisgerecht; er is bijgevolg geen 
grond voor het onderzoeksgerecht om met toepassing van artikel 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering de nietigheid van het proces–verbaal uit te spreken wegens 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die invloed heeft op een handeling van het 
onderzoek of de bewijsverkrijging. (Artikelen 131, § 1, 154 en 189 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – Schorsing van de regeling van de 
rechtspleging – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

De schorsing van de regeling van de rechtspleging in de zin van artikel 127, § 3, Wetboek 
van Strafvordering is afhankelijk van het tijdig indienen van het verzoekschrift om 
bijkomende onderzoekshandelingen, binnen de termijn van de vaststelling voor de 
raadkamer op grond van artikel 127, § 2, Wetboek van Strafvordering. (Artikelen 
61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 
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Laattijdig verzoekschrift – Verzoekschrift om bijkomende onderzoekshandelingen – 
Opdracht van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – 
Gevolg. 

Wanneer het verzoekschrift gericht tot de onderzoeksrechter tot het stellen van 
bijkomende onderzoekshandelingen wegens laattijdigheid kennelijk niet ontvankelijk is, 
behoort het niet aan het onderzoeksgerecht die de rechtspleging moet regelen dit verzoek 
niet ontvankelijk te verklaren; wat betreft de door hem te nemen beslissing dient dit 
gerecht onvermijdelijk rekening te houden met de evidente niet–ontvankelijkheid van dit 
verzoekschrift. (Artikelen 61quinquies en 127, §§ 2 en 3 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Bezwaren – Neerlegging van conclusie – Regeling van de rechtspleging – Motivering. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaantastbare vaststelling dat 
die bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 127, 128, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Toepassing van de grond tot weigering. 

De gerechtelijke beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel, uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf 
ingeval de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde autoriteiten 
zich ertoe verbinden om die straf overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te 
leggen, brengt de overname van de tenuitvoerlegging mee van de straf waarop die 
gerechtelijke beslissing betrekking heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
23 mei 1990; in dat geval is de in het buitenland uitgesproken straf in België rechtstreeks 
en onmiddellijk uitvoerbaar  (Art. 18, §§ 2 en 3 Wet 23 mei 1990; Art. 6, 4° Wet 19 dec. 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F nr. 496 

Voorlopige hechtenis – Recht van verdediging – Videocassettes van de observatie – 
Inzage van de overtuigingsstukken – Handhaving. 

De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde of zijn raadsman kunnen om de overlegging 
verzoeken van de overtuigingsstukken indien zij dit nuttig achten voor de uitoefening van 
het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Inzage van het strafdossier – Videocassettes van de 
observatie – Handhaving – Overtuigingsstukken. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij het dossier 
moeten worden gevoegd dat ter inzage van de inverdenkinggestelde moet worden 
gehouden vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
voorlopige hechtenis, of bij het dossier dat, bij hoger beroep, door de procureur des 
Konings aan de procureur–generaal moet worden overgezonden  
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 
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Openbare behandeling – Regeling van de rechtspleging. 

Overeenkomstig artikel 218 Wetboek van Strafvordering behandelt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de regeling van de rechtspleging in raadkamer, dit is niet 
openbaar; wanneer de regeling van de rechtspleging openbaar wordt behandeld is zij 
nietig  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Kamer van inbeschuldigingstelling 
– Onderzoek van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling. 

Overeenkomstig artikel 235bis, § 1 en 2, Wetboek van Strafvordering kan de kamer van 
inbeschuldigingstelling telkens zij kennis neemt van de zaak, op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, en zelfs ambtshalve, de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging onderzoeken: dit onderzoek betreft 
onder meer de instelling van het gerechtelijk onderzoek ten gevolge van een burgerlijke 
partijstelling. 
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Behandeling in raadkamer – Regeling van de rechtspleging. 

Overeenkomstig artikel 218 Wetboek van Strafvordering behandelt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de regeling van de rechtspleging in raadkamer, dit is niet 
openbaar; wanneer de regeling van de rechtspleging openbaar wordt behandeld is zij 
nietig  
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Kamer van inbeschuldigingstelling 
– Onderzoek van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling – Beslissing 
waarbij de niet–ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling wordt vastgesteld. 

Het oordeel van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de voorwaarden voor een 
ontvankelijke burgerlijke partijstelling niet waren vervuld, doet geen uitspraak over de 
afwezigheid van bezwaren na gerechtelijk onderzoek. 
24 oktober 2006 P.2006.0688.N nr. 507 

Niet–openbaarheid van de behandeling – Regeling van de rechtspleging. 

De niet–openbaarheid van de behandeling van de regeling van de rechtspleging door de 
kamer van inbeschuldigingstelling houdt in dat enkel de leden van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, de griffier, het openbaar ministerie, de zaalwachter, het personeel 
dat met de bewaking van de gedetineerden is gelast, de tolken, de verdachten en 
inverdenkinggestelden, de burgerlijke partijen of toekomstige burgerlijke partijen of de 
andere personen die gerechtigd zijn in de regeling van de rechtspleging tussen te komen 
en hun raadslieden, de behandeling of het deel ervan waarvoor hun aanwezigheid is 
vereist mogen bijwonen; de kamer van inbeschuldigingstelling beslist wie in de wettelijke 
voorwaarden verkeert om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten  (Artikelen 
217 en 218 Wetboek van Strafvordering.) 
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Vraag tot voeging van andere voor het onderzoeksgerecht hangende zaken – Beslissing 
om de vraag tot voeging bij de grond te voegen – Toelating van de raadslieden van de 
partijen in de andere zaken tot de behandeling van de  – Regeling van de rechtspleging. 

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling om de vraag tot voeging van 
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verschillende voor de kamer van inbeschuldigingstelling hangende zaken bij de grond te 
voegen, verantwoordt de toelating tot de verdere gehele behandeling van de zaak van de 
raadslieden van de partijen in deze andere zaken. 
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Beslissing om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten – Bevoegdheid – 
Regeling van de rechtspleging. 

De niet–openbaarheid van de behandeling van de regeling van de rechtspleging door de 
kamer van inbeschuldigingstelling houdt in dat enkel de leden van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, de griffier, het openbaar ministerie, de zaalwachter, het personeel 
dat met de bewaking van de gedetineerden is gelast, de tolken, de verdachten en 
inverdenkinggestelden, de burgerlijke partijen of toekomstige burgerlijke partijen of de 
andere personen die gerechtigd zijn in de regeling van de rechtspleging tussen te komen 
en hun raadslieden, de behandeling of het deel ervan waarvoor hun aanwezigheid is 
vereist mogen bijwonen; de kamer van inbeschuldigingstelling beslist wie in de wettelijke 
voorwaarden verkeert om tot de behandeling van de zaak te worden toegelaten  (Artikelen 
217 en 218 Wetboek van Strafvordering.) 
24 oktober 2006 P.2006.0696.N nr. 508 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Artikel 235ter Sv.. 

Het artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering voert een afzonderlijke, inquisitoire en 
niet–tegensprekelijke rechtspleging in, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling 
enkel de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover zij daartoe het vertrouwelijk 
dossier, bedoeld in de artikelen 47septies en 47novies, Wetboek van Strafvordering, moet 
controleren  
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Artikel 235bis Sv. – Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid 
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Controle van de regelmatigheid 
van de gehele procedure – Bevoegdheid op grond van artikel 235, Sv. – Samenloop van 
de bevoegdheden ex 235, 235bis en 235ter, Sv. – Artikel 235ter Sv.. 

De rechtspleging van artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering doet geen afbreuk aan 
de eventuele toepassing van de rechtspleging van de artikelen 235 en 235bis, Wetboek 
van Strafvordering, maar wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, ter gelegenheid 
van de controle van het vertrouwelijk dossier, wil overgaan tot een onderzoek van de 
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure met inbegrip van het onderzoek van de 
wettigheid en de regelmatigheid van de observatie en infiltratie aan de hand van het 
strafdossier, dan moet zij een debat openen overeenkomstig artikel 235bis, § 3, Wetboek 
van Strafvordering. 
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest 
behept met een onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden 
ingesteld – Inverdenkinggestelde. 

Het cassatieberoep dat openstaat tegen de arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling wanneer dit onderzoeksgerecht uitspraak doet met toepassing van 
de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, of wanneer het arrest zelf 
behept is met een onregelmatigheid, moet onmiddellijk worden ingesteld, zonder dat de 
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inverdenkinggestelde de keuze heeft het slechts later, samen met het eindarrest in te 
stellen. (Artikelen 131, § 1, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N nr. 527 

Verplichting van de vonnisrechter – Verwijzing naar het vonnisgerecht na beslissing tot 
uit handen geven van de jeugdrechtbank – Omschrijving van het strafbaar feit – Belang 
van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en  – Artikel 235ter Sv.. 

Artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij de wet van 27 december 
2005, voert een afzonderlijke rechtspleging in waarbij de kamer van 
inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de toepassing van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie voor zover zij daartoe het 
vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies, Wetboek van 
Strafvordering, zoals ingevoegd bij wet van 6 januari 2003 en vervangen door de wet van 
27 december 2005, moet controleren  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Eenparigheid – Verwijzingsarrest – 
Beschikking van buitenvervolgingstelling – Raadkamer. 

Wanneer de raadkamer een beschikking tot buitenvervolgingstelling heeft gewezen kan 
het appelgerecht de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht 
slechts uitspreken met eenparigheid van stemmen van zijn leden  (Artikelen 128, 135, § 1, 
en 211bis Wetboek van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0979.N nr. 532 

Voorlopige hechtenis – Beslissing tot handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – 
Vaststelling – Motivering. 

Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld 
die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. 
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

Rechter op verwijzing – Correctioneel vonnis – Tussen onderzoeksgerecht en 
vonnisgerecht – Gevolg – Gerechtelijk verleden – Beschikking tot verwijzing – Regeling 
van rechtsgebied – Bevoegdheid – Opschorting van de uitspraak – Verzachtende 
omstandigheden – Begrippen – Correctionalisering. 

De correctionalisering van een misdaad met aanneming van verzachtende 
omstandigheden wegens het ontbreken van een gerechtelijk verleden, is onjuist wanneer 
tegen de beklaagde reeds een correctioneel vonnis met opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling werd uitgesproken. 
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15 november 2006 P.2006.1230.F nr. 564 

Voorlopige hechtenis – Dossier van de rechtspleging – Handhaving – Inhoud. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling in zake voorlopige hechtenis uitspraak 
doet moet zij, in de regel, haar beslissing op grond van een volledig dossier nemen  
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vaststelling van voldoende 
bezwaren – Verwijzingsbeschikking – Bevoegdheid – Regeling van de rechtspleging – 
Raadkamer. 

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft niet de bevoegdheid de bezwaren te 
beoordelen waarvan de raadkamer onaantastbaar het bestaan aannam  
28 november 2006 P.2006.1234.N nr. 608 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Verwijzingsbeschikking – Middel waarbij de verjaring van de strafvordering wordt 
aangevoerd – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Conclusie – 
Bevoegdheid – Raadkamer. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek 
van Strafvordering uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer geoordeeld 
heeft dat er voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze feiten, mocht de 
feitenrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn; dit onderzoek kan evenwel geen 
onderzoek van de bezwaren betreffen  (Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – 
Verwijzingsbeschikking – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Verjaring 
– Raadkamer. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een bepaalde periode, dan 
oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid tot de door de raadkamer 
aangenomen datum heeft geduurd; de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt 
derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 
Strafwetboek; Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Motiveringsgebrek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Verwijzingsbeschikking – Aard van het middel – Middel waarbij 
de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking wordt aangevoerd – Strafbare 
periode – Conclusie – Raadkamer. 

Het middel van de inverdenkinggestelde dat aanvoert dat de verwijzingsbeschikking zelf 
onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met 
betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voldoende 
bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen geen ontvankelijk hoger 
beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling daarover geen uitspraak 
dient te doen. 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 
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Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Strafvordering. 

Uit artikel 432, Wetboek van Strafvordering, dat een algemene draagwijdte heeft en 
eveneens van toepassing is in correctionele en politiezaken, volgt dat wanneer het 
onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, het de inverdenkinggestelde enkel kan 
verwijzen naar een vonnisgerecht van zijn eigen rechtsgebied. (Artikelen 129, 130, 427 en 
432 Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

Excepties – Draagwijdte – Zuivering van nietigheden – Bewijswaardering – Bewijs. 

Uit artikel 235bis, § 5, Sv. volgt dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als 
bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, die door de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, opnieuw door de bodemrechter 
kunnen worden onderzocht wanneer de middelen die worden aangevoerd betrekking 
hebben op de bewijswaardering, doch niet wanneer zij de bewijsverkrijging betreffen  
(Art. 235bis, § 5 Wetboek van Strafvordering.) 
6 december 2006 P.2006.1300.F nr. 626 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Verwijzingsbeschikking – Ontvankelijk 
hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Onderzoek van de verjaring sedert de door 
de raadkamer bepaalde datum van het misdrijf – Ontvankelijkheid van de strafvordering 
– Raadkamer. 

Bij een ontvankelijk hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de 
verwijzingsbeschikking is de kamer van inbeschuldigingstelling in elk geval bevoegd en 
verplicht de verlopen verjaring sedert de door de beschikking van de raadkamer bepaalde 
datum van het misdrijf en de eventuele schorsingen en stuitingen ervan te onderzoeken. 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

Opdracht – Verjaring – Regeling van de rechtspleging – Ontvankelijkheid van de 
strafvordering – Raadkamer. 

Bij het oordeel over het bestaan van voldoende bezwaren, moet de raadkamer ambtshalve 
de ontvankelijkheid van de strafvordering onderzoeken; ze moet hierbij onder meer 
onderzoeken of de strafvordering van het misdrijf dat de verdachte zou kunnen hebben 
gepleegd, niet verjaard is  (Artikelen 128, 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Art. 
21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

Onregelmatige verwijzingsbeschikking – Verwijzingsbeschikking – Ontvankelijk hoger 
beroep van de inverdenkinggestelde – Schriftelijke conclusie betreffende het verval van de 
strafvordering door verjaring – Verzuim van de raadkamer de datum of het tijdsbestek 
van het misdrijf te bepalen – Regeling van de rechtspleging – Bevoegdheid van de kamer 
van inbeschuldigingstelling – Raadkamer. 

Bij een ontvankelijk hoger beroep van de inverdenkinggestelde, die bij een schriftelijke 
conclusie voor de raadkamer de verjaring van de strafvordering heeft ingeroepen, is de 
kamer van inbeschuldigingstelling in de regel niet bevoegd zich uit te spreken over het 
bestaan van bezwaren; wanneer de raadkamer evenwel niet de datum of het tijdsbestek 
van het misdrijf, waaromtrent voldoende bezwaren bestaan, heeft bepaald, is de 
verwijzingsbeschikking onregelmatig en is de kamer van inbeschuldigingstelling 
noodzakelijk gehouden zelf die datum of dat tijdsbestek te bepalen  
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 
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ONDERZOEKSRECHTER 
Motiveringsplicht – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Grenzen van het gerechtelijk 
onderzoek – Voldoende gegevens – Huiszoeking – Officier van gerechtelijke politie – 
Grenzen van zijn opdracht – Beschikking. 

De motiveringsvereiste van een beschikking tot huiszoeking is vervuld met de vermelding 
van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van de plaats en het voorwerp van de 
huiszoeking; ofschoon het niet noodzakelijk is om een gedetailleerde weergave van de 
feiten op te maken, noch om de op te sporen zaken in detail te beschrijven, is het evenwel 
noodzakelijk dat de officier van gerechtelijke politie die met de onderzoeksopdracht is 
belast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten over welk 
misdrijf het onderzoek wordt gevoerd en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen 
hij daartoe kan verrichten zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn 
opdracht te buiten te gaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Redengeving – Bevel tot huiszoeking – Opdracht – Informatie aan degene waarbij de 
huiszoeking wordt uigevoerd – Huiszoeking – Beschikking. 

Een beschikking tot huiszoeking is regelmatig met redenen omkleed, als de vermeldingen 
die zij bevat, degene bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd voldoende gegevens 
verschaffen over de vervolgingen die aan de handeling ten oorsprong liggen, zodat hij de 
wettigheid ervan kan nagaan  (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.) 
11 januari 2006 P.2005.1371.F nr. 29 

Opsporingsrecht en –plicht – Voltooiing van het onderzoek – Nieuwe mededeling van het 
dossier met het oog op het afsluiten van het onderzoek – Mededeling van het dossier met 
het oog op het afsluiten van het onderzoek – Bijkomende onderzoekshandelingen – 
Tenuitvoerlegging – Procureur des Konings – Aanhangigmaking. 

Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende 
onderzoekshandelingen, met het oog op het afsluiten van het onderzoek werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht 
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek 
bevelen of uitvoeren, processen–verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering die 
hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt, feiten in aanmerking nemen 
die niet bij de onderzoeksrechter waren aangebracht of anderen naar de rechtbank 
verwijzen dan diegenen die in de vordering van de onderzoeksrechter tot gerechtelijk 
onderzoek, staan vermeld  (Art. 28quater, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Verplichting – Onderzoek – Persoon waartegen ernstige aanwijzingen van schuld bestaan 
– Verzuim van die verplichting – Verhoor – Straf. 

De wetgever heeft geen sanctie bepaald wanneer de onderzoeksrechter zijn plicht 
verzuimt om elke persoon te verhoren tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan; daarenboven is een dergelijk verzuim op zichzelf geen miskenning van het recht 
van verdediging  (Art. 61bis Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Onpartijdigheid – Tucht – Samenstelling – Veroordeling – Advocaat – Tuchtraad van 
beroep – Vervolging – Huiszoeking – Aanwezigheid – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
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hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Onderzoekshandelingen – Gebrek aan onpartijdigheid – Nietigheid – Omvang. 

Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de schuld van 
een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige wijze de 
verantwoordelijkheid te dragen voor het onderzoek à charge en à décharge; hieruit kan 
evenwel niet worden afgeleid dat alle door die magistraat verrichte handelingen 
noodzakelijk nietig zijn  
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Gespecialiseerde onderzoeksrechter – Artikel 62bis, vierde en vijfde lid, Sv. – 
Bevoegdheid over het hele grondgebied van het Rijk – Bevel tot medebrenging – 
Toepassing. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 
Voorlopige Hechteniswet, wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter 
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren; de omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk doet 
daaraan niets af en is daarvoor geen criterium  
10 oktober 2006 P.2006.1301.N nr. 476 

Voorwaarde – Geldigheid – Aanhangigmaking. 

De geldigheid van de aanstelling van een onderzoeksrechter hangt niet af van de 
kennisgeving ervan aan de inverdenkinggestelde. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Aanvullende onderzoeksverrichtingen – Onderzoeksmaatregel – Debat op tegenspraak – 
Beschikking. 

Artikel 61quinquies, Sv. bepaalt niet dat de onderzoeksrechter uitspraak doet over een 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoekshandeling na een debat op 
tegenspraak. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Verplichting – Onderzoeksmaatregelen – Aanvullende onderzoeksverrichtingen – 
Beschikking. 

De onderzoeksrechter moet niet alle aanvullende onderzoeksverrichtingen stellen die de 
inverdenkinggestelde vordert om zijn onschuld aan te tonen. (Art. 55 Wetboek van 
Strafvordering.) 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 
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Vormvereisten – Griffier – Handtekening – Onderzoeksmaatregelen – Aanvullende 
onderzoeksverrichtingen – Beschikking. 

Noch artikel 61quinquies, Sv., noch artikel 170, Ger.W. vereisen dat de beschikking 
waarbij de onderzoeksrechter uitspraak doet over de vordering tot het vervullen van een 
aanvullende onderzoeksverrichting, door zijn handtekening, getuigt van de bijstand van de 
griffier  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Vereiste. 

Artikel 61bis Wetboek van Strafvordering vereist niet dat in alle gevallen de 
inverdenkinggestelde wordt verhoord door de onderzoeksrechter  (Art. 61bis Wetboek 
van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Voorlopige hechtenis – In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en 
ernstige omstandigheden – Nieuw bevel tot aanhouding – Bevel tot aanhouding. 

Krachtens artikel 28, § 1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onderzoeksrechter in elke 
stand van de zaak een bevel tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in 
vrijheid gestelde verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel 
noodzakelijk maken; de onderzoeksrechter kan oordelen dat ten aanzien van de volstrekte 
noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees voor verstandhouding en herhaling, de 
toestemming die eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten waar hij na de eerste 
vrijheidsbeneming als een spoedgeval in de reanimatieafdeling werd opgenomen, een 
nieuwe en ernstige omstandigheid is in de zin van het voormelde artikel 28  
8 november 2006 P.2006.1391.F nr. 550 

Beschikking houdende bevel tot mededeling – Regelmatigheid – Lopende 
onderzoeksverrichtingen. 

De beschikking houdende het bevel tot mededeling onttrekt de zaak niet aan de 
onderzoeksrechter en ook al bepaalt artikel 127, § 1, eerste lid, Sv., dat de 
onderzoeksrechter het dossier aan de procureur des Konings overzendt wanneer hij 
oordeelt dat zijn onderzoek voltooid is, toch belet het hem niet om het dossier met het oog 
op het afsluiten van het onderzoek over te zenden terwijl er nog onderzoeksopdrachten 
lopen. (Art. 127, § 1, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Afsluiting van het onderzoek – Aanhangigmaking. 

De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarbij de 
raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend  (Art. 133 
Wetboek van Strafvordering.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Onpartijdigheid – Wraking – Vermoeden van onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
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23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

Afluistermaatregel – Beschikking die geldt voor verschillende communicatiemiddelen. 

Artikel 90quater, Sv. bepaalt niet dat een afluistermaatregel nietig is alleen omdat de 
onderzoeksrechter hem heeft toegestaan met een beschikking die geldt voor verschillende 
communicatiemiddelen. (Art. 90quater, § 1, 3° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

Redengeving – Afluistermaatregel – Met redenen omklede beschikking – 
Subsidiariteitsbeginsel. 

Artikel 90quater, § 1, tweede lid, 1° en 2°, Sv., verplicht de onderzoeksrechter, op straffe 
van nietigheid, om in de beschikking tot afluisteren de redenen te vermelden waarom de 
gewone onderzoeksmiddelen ondoeltreffend zouden zijn  (Art. 90quater, § 1, tweede lid, 
1° en 2° Wetboek van Strafvordering.) 
26 december 2006 P.2006.1621.F nr. 676 

ONROEREND EN ROEREND GOED 
Stage – Inschrijving – Voorwaarden – Activiteiten voor rekening van derden – Onroerend 
goed – Vastgoedmakelaar – Lijst van stagiairs – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 

De rechter die vaststelt dat de eiseres gedurende meer dan drie jaar tijdens het 
referentiedecennium activiteiten heeft uitgeoefend, bestaande in het "beheer van het 
onroerend vermogen van de werkgever of van diens moederonderneming, alsook in 
verhuur, beperkt tot wat door de werkgever of diens moederonderneming wordt 
gevraagd", kan niet beslissen dat deze, voor rekening van haar werkgever of de 
moederonderneming verrichte activiteiten niet voor rekening van een derde werden 
verricht en om die reden weigeren de eiseres op de lijst van de stagiairs in te schrijven. 
(Art. 17, § 8 Wet 1 maart 1976.) 
7 december 2006 D.2005.0019.F nr. 631 

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) 
Verzekeringsinstelling – Uitkeringen – Verzekerde – Rijksinstituut voor ziekte– en 
invaliditeitsverzekering – Onverschuldigd betaalde – Ziekte– en invaliditeitsverzekering. 

Het geschil over het recht van de verzekeringsinstelling op terugbetaling door de 
verzekerde van Z.I.V.–uitkeringen die zij hem onrechtmatig heeft uitbetaald, is 
onsplitsbaar t.a.v. het Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering, dat in het 
geschil is tussengekomen  (Artikelen 31 en 1053, eerste en tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
18 december 2006 S.2006.0047.F nr. 659 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 
Ontvankelijkheid – Rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige vergoeding – 
Regelmatigheid van de onteigening – Nieuw debat – Vordering tot herziening – Gevolgen 
– Beslissing. 

De beslissing die tijdens de rechtspleging tot vaststelling van de voorlopige vergoeding 
genomen is over de regelmatigheid van de onteigening, heeft alleen gevolgen in het kader 
van de voorlopige vergoeding maar belet niet dat de onteigende in het debat in herziening 
zijn bezwaren tegen de regelmatigheid van de onteigening ten volle opnieuw kan laten 
gelden  (Art. 16, tweede lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij 
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hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte.) 
5 januari 2006 C.2004.0435.N nr. 9 

Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Het arrest dat de kosten van een technisch raadsman niet beschouwt als gerechtskosten en 
het noodzakelijke oorzakelijk verband vaststelt tussen de onteigening ten algemenen nutte 
en de voornoemde kosten die door de onteigende zijn gemaakt, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat die kosten opgenomen moeten  worden in de billijke 
schadeloosstelling die aan de onteigende wordt toegekend  (Art. 16 Grondwet 1994.) 
5 mei 2006 C.2003.0068.F nr. 257 

Billijke schadeloosstelling – Vaststelling. 

Om billijk te zijn dient de schadeloosstelling, die aan de onteigende verschuldigd is 
wegens ontzetting uit zijn onroerend goed, gelijk te zijn aan maar niet meer te bedragen 
dan het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te schaffen van 
dezelfde waarde. (Art. 16 Grondwet 1994.) 
21 september 2006 C.2005.0448.F nr. 429 

ONTVOERING VAN EEN KIND 
Misdrijf – Bestanddelen – Begrip. 

Wanneer de vader of de moeder, die bij rechterlijke beslissing de bewaring van het 
gemeenschappelijk kind hebben, hun opvoedingsplicht niet vervullen die erin bestaat dit 
kind te overtuigen zich naar het omgangsrecht van de andere ouder te schikken, kan dat, 
behoudens bijzondere omstandigheden die de bodemrechter dient vast te stellen, het 
misdrijf uitmaken dat bij artikel 432, Sw., is bepaald  
11 oktober 2006 P.2006.0272.F nr. 478 

ONVERDEELDHEID 
Overeenkomst – Wijze van verdeling – Gerechtelijke verdeling – Verdeling. 

Vanaf de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel kunnen de deelgenoten, ook in 
het raam van een gerechtelijke verdeling, te allen tijde overeenkomen over de wijze 
waarop de verdeling van de onverdeelde goederen zal geschieden  (Art. 1205 Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Aard – Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop 
aan een derde – Verdeling. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 
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Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

OPENBAAR MINISTERIE 
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Gebrek aan betekening – Bij verstek gewezen arrest 
– Gevolgen. 

Het openbaar ministerie dat het bij verstek gewezen arrest niet heeft betekend kan geen 
cassatieberoep instellen zolang de versteklatende beklaagde nog over de termijn beschikt 
om in verzet te komen. (Art. 413, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2006.0077.F nr. 136 

Opsporingsrecht en –plicht – Voltooiing van het onderzoek – Nieuwe mededeling van het 
dossier met het oog op het afsluiten van het onderzoek – Mededeling van het dossier met 
het oog op het afsluiten van het onderzoek – Bijkomende onderzoekshandelingen – 
Aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter – Tenuitvoerlegging – Procureur 
des Konings – Strafvordering. 

Nadat het dossier hem een tweede maal, na uitvoering van de bijkomende 
onderzoekshandelingen, met het oog op het afsluiten van het onderzoek werd 
medegedeeld, kan de procureur des Konings wiens opsporingsrecht en opsporingsplicht 
blijven bestaan zolang de strafvordering niet is vervallen, nog een aanvullend onderzoek 
bevelen of uitvoeren, processen–verbaal aan het dossier toevoegen en, in de vordering die 
hij met het oog op de regeling van de rechtspleging opstelt, feiten in aanmerking nemen 
die niet bij de onderzoeksrechter waren aangebracht of anderen naar de rechtbank 
verwijzen dan diegenen die in de vordering van de onderzoeksrechter tot gerechtelijk 
onderzoek, staan vermeld  (Art. 28quater, derde lid Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Bijzondere verbeurdverklaring – Schriftelijke vordering van het O.M. – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf, gediend hebben of bestemd waren tot het plegen 
ervan of eruit voortkomen – Vereiste – Strafvordering – Strafzaken. 

Artikel 43bis, Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 1° 
en 2° van hetzelfde wetboek, bedoelde zaken slechts mogelijk is mits voorafgaande 
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Onderzoeksrechter – Aanstelling – Voorwaarde – Geldigheid – Aanhangigmaking. 

De geldigheid van de aanstelling van een onderzoeksrechter hangt niet af van de 
kennisgeving ervan aan de inverdenkinggestelde. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Kantschrift – Inlichtingenbulletin – Verjaring – Stuiting – Gevolgen – Strafvordering. 

Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt hem een 
nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in staat van 
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wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is een daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. 
29 november 2006 P.2006.0174.F nr. 613 

OPENBARE ORDE 
Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Werknemers – Sociale zekerheid. 

De wettelijke vermoedens volgens dewelke deeltijdse werknemers worden vermoed hun 
prestaties te hebben uitgevoerd volgens de openbaar gemaakte werkroosters, of bij 
ontstentenis daarvan, arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid, belangen de openbare orde aan  (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W. – Rechterlijke organisatie. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Artikel 292, Ger.W. – 
Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – 
Begrip – Rechterlijke organisatie – Strafvordering. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is geen 
uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk ambt van 
de interveniënt hetzelfde is gebleven  (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

OPENBARE WERKEN 
Openbaar domein – Verplichting – Telecommunicatienet – Kabels – Operator – Plan – 
Onderwerping – Persoon die werken uitvoert of laat uitvoeren – Tekortkoming – 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan zijn 
verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan 
te leggen op het openbaar domein, het plan van de plaats van aanleg en de bijzonderheden 
ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het openbaar domein 
afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en die de werken 
uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur kan worden beschadigd of waardoor 
de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting om de operator van het 
telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, § 1 en 114, § 1 Wet 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.) 
28 april 2006 C.2005.0199.F nr. 248 
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OPLICHTING 
Vereiste – Strafbare deelneming. 

Er is slechts strafbare deelneming aan oplichting wanneer door de mededader een 
positieve daad gesteld wordt voorafgaandelijk of gelijktijdig aan de afgifte of het 
afleveren van de zaak die de hoofddader zich wenst toe te eigenen. (Artikelen 66 en 496 
Strafwetboek.) 
17 januari 2006 P.2005.1304.N nr. 39 

Bestanddelen. 

Het wanbedrijf "oplichting" is voltrokken zodra de dader ervan, die gehandeld heeft met 
het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, erin geslaagd 
is zich deze zaak te doen afgeven of afleveren  (Art. 496 Strafwetboek.) 
17 januari 2006 P.2005.1304.N nr. 39 

Heromschrijving door de rechter – Bestanddelen van het misdrijf – Listige kunstgrepen – 
Omschrijving. 

Inzake oplichting mag de strafrechter, bij wijze van heromschrijving, de listige kunstgreep 
nader beschrijven of vervangen, mits de bedoelde materiële gedraging geen substitutie 
ondergaat en na deze wijziging de aldus omschreven oplichting betrekking heeft op 
dezelfde concrete daad als de in de inleidende akte bedoelde oplichting  (Art. 496 
Strafwetboek.) 
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Aanwending van bedrieglijke middelen om zich een zaak te doen afgeven – Volmacht op 
bankrekening van een derde – Misbruik van de volmacht – Toepassing – Listige 
kunstgreep – Constitutieve bestanddelen. 

De enkele omstandigheid dat een persoon houder is van een volmacht en zich krachtens 
deze volmacht gelden of waarden laat overhandigen, sluit niet uit dat het misbruik of 
oneigenlijk gebruik van die volmacht een listige kunstgreep als bedoeld in artikel 496 
Strafwetboek kan uitmaken  
24 oktober 2006 P.2006.0960.N nr. 510 

Gebruik van valse stukken – Listige kunstgrepen – Bestanddelen – Toepassing. 

Het gebruik van valse stukken vermeld in de artikelen 193, 194, 196, 197 en 214 
Strafwetboek kan een listige kunstgreep bij oplichting in de zin van artikel 496 
Strafwetboek uitmaken  
28 november 2006 P.2006.1234.N nr. 608 

OPSTAL (RECHT VAN) 
Onbepaalde duur. 

Het recht van opstal dat voor onbepaalde duur wordt bedongen, waardoor in 
werkelijkheid een zakelijk recht wordt gevestigd voor meer dan vijftig jaar, is niet nietig 
maar dient herleid te worden tot deze wettelijk bepaalde maximumtermijn. (Artikelen 1 en 
4 Wet 10 jan. 1824 over het recht van opstal.) 
15 december 2006 C.2005.0558.N nr. 654 
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OVEREENKOMST 

BESTANDDELEN 
Gevolg – Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Overeenkomst met het oog op de 
exploitatie van het spel. 

De spelovereenkomst is volstrekt ongeoorloofd en alle overeenkomsten tot organisatie 
van de exploitatie ervan zijn dat dus ook; dit staat los van haar strafbaarstelling. (Art. 
1965 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Uitzondering. 

Alleen de spelen die geschikt zijn voor de behendigheid en geoefendheid van het lichaam, 
genieten gerechtelijke bescherming. (Artikelen 1965 en 1966 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
Derdenbeding – Levensverzekering. 

Inzake levensverzekeringen, die een beding ten behoeve van een derde impliceren, 
verkrijgt de derde–begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing, een eigen en 
rechtstreeks recht op de verzekeringsprestaties en kunnen de verzekeringnemer noch, in 
de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen gelden  (Art. 1121 Burgerlijk 
Wetboek.) 
16 januari 2006 C.2004.0302.F nr. 36 

Omvang van de verplichtingen – Aannemer. 

De aannemer is niet alleen gehouden tot hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst met de 
opdrachtgever is bedongen maar ook tot de uitvoering van de opdracht volgens de regels 
van de kunst. (Art. 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0527.N nr. 68 

Uitvoeringsagent – Verhouding tot de medecontractant. 

De uitvoeringsagent die door een contractant in zijn plaats wordt gesteld om het contract 
geheel of gedeeltelijk uit te voeren mag ten aanzien van de uitvoering van het contract en 
ten overstaan van de medecontractant van de opdrachtgever niet als een derde in de 
contractuele verhouding worden beschouwd. (Art. 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0527.N nr. 68 

Ontstaan van een recht ten behoeve van een derde. 

Een overeenkomst brengt alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij 
kan, in beginsel, ten voordele van een derde enkel een recht doen ontstaan indien zij een 
beding ten behoeve van een derde bevat of indien een bijzondere wetsbepaling dat gevolg 
eraan verbindt  (Art. 1165 Burgerlijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2003.0598.N nr. 168 

Nieuwe en niet voorziene omstandigheden – Rechten van de schuldeiser – Gevolgen – 
Uitvoering te goeder trouw. 

De regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert niet dat de 
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schuldeiser, wanneer nieuwe en door partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet 
voorziene omstandigheden de uitvoering ervan voor de schuldenaar bemoeilijken, de 
betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen  (Art. 1134, derde lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Verband – Goederen – Beoordeling – Schuldvordering – Retentierecht. 

Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem door zijn 
schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is voldaan. 
Het vereist een samenhang tussen de teruggehouden goederen en de schuldvordering 
waarvan de betaling wordt geëist. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over 
het bestaan van het verband  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Tegenwerpelijkheid – Retentierecht – Eigenaar. 

Het retentierecht is, met betrekking tot roerende lichamelijke zaken, ook tegenwerpelijk 
aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die niet de schuldenaar is, op voorwaarde 
van de goede trouw van de schuldeiser  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Retentierecht – Eigendom. 

De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de 
schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht op ongestoord genot 
van eigendom. (Art. 544 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Goederen – Retentierecht – Schuldeiser – Goede trouw. 

De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van de goederen 
mocht aannemen dat zijn schuldenaar de eigenaar van de goederen was of althans 
bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te sluiten die aanleiding 
kunnen geven tot de uitoefenig van het retentierecht op deze goederen. 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Tegenwerpelijkheid – Retentierecht. 

De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde heeft niet tot gevolg dat deze 
derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst 
gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar. 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Retentierecht – Begrip – Vereiste. 

Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem door zijn 
schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is voldaan. 
Het vereist een samenhang tussen de teruggehouden goederen en de schuldvordering 
waarvan de betaling wordt geëist. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over 
het bestaan van het verband  
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 
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Koop – Miskenning – Voorkeurrecht. 

Het niet nakomen van een voorkeurrecht door de verkoper heeft in beginsel niet de 
nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil van dit voorkeurrecht werd 
gesloten. Indien de koper aansprakelijkheid oploopt wegens derde–medeplichtigheid aan 
de contractbreuk van de verkoper, kan de rechter, wanneer ook de verkoper in het geding 
is betrokken, de nietigheid van de overeenkomst uitspreken als vorm van herstel van de 
schade van de begunstigde van het voorkeurrecht ten gevolge van deze derde–
medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper  (Art. 1234 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0591.N nr. 246 

Gevolg – Vormvereisten – Contract tot reisorganisatie – Contract tot reisbemiddeling – 
Beoordeling – Niet–naleving. 

De vormvereisten die zijn voorgeschreven bij de artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2, van de wet 
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
strekken tot bescherming van de belangen van de reiziger en de niet–naleving hiervan kan 
leiden tot betrekkelijke nietigheid die de rechter beoordeelt met inachtneming van de 
zwaarwichtigheid van de aantasting van die belangen. (Artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2 Wet 
16 feb. 1994.) 
26 mei 2006 C.2005.0378.F nr. 293 

Gevolg – Vormvereisten – Contract tot reisorganisatie – Contract tot reisbemiddeling – 
Beoordeling – Niet–naleving. 

De vormvereisten die zijn voorgeschreven bij de artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2, van de wet 
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
strekken tot bescherming van de belangen van de reiziger en de niet–naleving hiervan kan 
leiden tot betrekkelijke nietigheid die de rechter beoordeelt met inachtneming van de 
zwaarwichtigheid van de aantasting van die belangen. (Artikelen 9 en 23, §§ 1 en 2 Wet 
16 feb. 1994.) 
26 mei 2006 C.2005.0378.F nr. 293 

Aansprakelijkheid van de contractant – Contractant die zich laat vervangen door zijn 
werknemer – Fout van de uitvoerder. 

De contractant die zich door zijn werknemer laat vervangen voor de uitvoering van een 
contractuele verplichting is zelf contractueel aansprakelijk voor de schade die de 
uitvoerder veroorzaakt  
29 september 2006 C.2003.0502.N nr. 447 

Wettigheid – Reglement – Strafmaatregelen – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Door de strafmaatregel die een vzw ten aanzien van één van haar leden treft krachtens 
haar reglement waaraan dat lid zich door zijn aansluiting vrijwillig onderworpen heeft, 
onwettig en zonder gevolg te verklaren, schendt de rechter artikel 2 van de wet van 24 
mei 1921 en miskent hij de verbindende kracht van het reglement van die vzw  (Art. 2 
Wet 24 mei 1921; Artikelen 1101 en 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
21 december 2006 C.2004.0379.F nr. 668 
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UITLEGGING 
Beoordeling door de rechter – Uitvoering te goeder trouw. 

De rechter vermag de overeenkomst tussen de partijen uit te leggen en er de gevolgen van 
te bepalen in het licht van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw; hij mag echter 
op grond van dergelijke uitlegging aan de partijen geen verplichtingen opleggen die 
onverenigbaar zijn met de aard en de strekking van de overeenkomst. (Art. 1134, derde lid 
Burgerlijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2003.0626.N nr. 170 

VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING) 
Bevoegdheid van de rechter – Nietigverklaring door de rechter – Indeplaatsstelling van 
een beding – Beding. 

Als de rechter de volstrekte nietigheid van een beding van een overeenkomst vaststelt, 
mag hij geen beding in de plaats stellen dat niet berust op de wilsovereenstemming van de 
partijen. (Artikelen 1131, 1134 en 1135 Burgerlijk Wetboek.) 
23 maart 2006 C.2004.0335.N nr. 171 

Niet–uitvoering – Eisbaarheid – Compensatoire schadevergoeding – Datum. 

Compensatoire schadevergoeding is verschuldigd vanaf de dag waarop de niet–nakoming 
van de contractuele verbintenis vaststaat, ongeacht de datum van de ingebrekestelling. 
(Art. 1146 Burgerlijk Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0419.F nr. 188 

Bevoegdheid van de rechter – Wijziging. 

De rechter mag de inhoud van een overeenkomst niet uit billijkheidsoverwegingen 
wijzigen  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Toepasselijke regels – Uitkering tot levensonderhoud – Echtscheiding door onderlinge 
toestemming – Voorafgaande overeenkomst. 

De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht  (Art. 1288, 4° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Bevoegdheid van de rechter – Betalingsfaciliteiten. 

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het beginsel van 
de verbindende kracht van overeenkomsten, hetwelk ook geldt voor de rechter, kan deze 
de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van zijn verplichting 
tot betaling ontslaan  (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0115.N nr. 332 

Herstel – Wanuitvoering – Contractuele verbintenis – Grondslag – Schade. 

Bij wanuitvoering van een contractuele verbintenis door een partij, vormen artikelen 1146 
e.v. Burgerlijk Wetboek de grondslag van de verplichting om de schade van de andere 
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partij te vergoeden die een rechtstreeks gevolg is van die wanuitvoering  (Art. 1146 
Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen – Wettigheid – Wijze 
ambtshalve door de rechter gekozen – Herzieningsclausule – Methode–Renard – 
Vervanging – Verbindende kracht – Echtscheiding door onderlinge toestemming – 
Voorafgaande overeenkomst. 

Indien voor de echtscheiding door onderlinge toestemming de onderhoudsbijdrage van de 
echtgenoten voor de kinderen bij overeenkomst is vastgesteld en deze gegrond is op de 
evolutie van de feitelijke toestand en er geen stukken zijn waaruit de verhoging van de 
kosten voor de kinderen blijkt, mag de rechter die wijze van vaststelling niet door een 
andere wijze van berekening – de zogenaamde "methode–Renard" – waarvan hij vaststelt 
dat het resultaat ervan in casu de werkelijke behoeften van de kinderen overtreft, 
vervangen teneinde de aldus gevraagde verhoging toe te staan. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 1288, eerste lid, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
7 december 2006 C.2005.0513.F nr. 630 

EINDE 
Gerechtelijke ontbinding – Gevolgen – Duurcontract – Datum – Uitzondering. 

De rechterlijke ontbinding van een wederkerig duurcontract, zoals een huurovereenkomst, 
werkt in de regel, wat de gevolgen betreft, terug tot de vordering in rechte, tenzij hetgeen 
ingevolge de overeenkomst na die vordering is uitgevoerd, niet kan worden teruggegeven  
(Artikelen 1184 en 1741 Burgerlijk Wetboek.) 
23 juni 2006 C.2005.0215.F nr. 351 

INTERNATIONAAL RECHT 
Verplichting – Geoorloofdheid – Motorvoertuigensector – Verticale overeenkomsten – 
Dealer – Leasingmaatschappij – Verkoop. 

Uit de artikelen 1, w, 2, 1° en 4,1°, b) iii) van de Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de 
Commissie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG–
Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen in de motorvoertuigensector volgt niet kennelijk dat de leveranciers het recht 
hebben aan een dealer op te leggen dat hij niet mag verkopen aan een leasingmaatschappij 
tenzij deze zich ertoe verbindt een minimale termijn van zes maanden verhuring te eisen 
van de lessor. (Art. 1, w, 2, 1° en 4,1°, b), iii Verordening Comm. E.G. nr. 1400/2002 van 
31 juli 2002.) 
6 oktober 2006 C.2005.0266.N nr. 464 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) 
Offertes – Rekenfouten en kennelijk materiële vergissingen – Verbetering door de 
aanbestedende overheid – Werkelijke bedoeling van de inschrijver – Toelichting door de 
inschrijver. 

De werkelijke bedoeling van een inschrijver die een kennelijk materiële vergissing maakt 
in zijn offerte kan ook blijken uit de toelichting die door de aanbestedende overheid aan 
de inschrijver wordt gevraagd. (Art. 111, eerste lid K.B. 8 jan. 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 
concessies voor openbare werken.) 
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30 maart 2006 C.2005.0346.N nr. 185 

Straf – Berekeningsgrondslag – Borgtocht – Bewijs – Ontstentenis – Werken. 

De straf die de aanbestedende overheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
toepast indien de aannemer niet binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de 
gunning van het bewijs van het stellen van de borgtocht overlegt bedraagt 0,07 pct. die 
wordt berekend op de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging, met 
een maximum van 2 pct. van die som  (Art. 6, § 2 K.B. 26 sept. 1996.) 
8 september 2006 C.2005.0289.N nr. 398 

PAND 
Endossement – Schuldvordering – Factuur. 

De toepassing van de bepaling die voorschrijft dat elke schuldvordering ontstaan uit een 
beroeps–, handels– of burgerlijke bedrijvigheid en die gewoonlijk door een factuur wordt 
vastgesteld mag worden afgestaan of in pand gegeven worden door endossement van deze 
factuur of van een voor eensluidend verklaard afschrift ervan, is niet beperkt tot facturen 
over goederen die reeds geleverd of prestaties die reeds volbracht zijn. (Art. 13, eerste lid 
Wet 25 okt. 1919.) 
20 oktober 2006 C.2005.0347.N nr. 500 

Rechtsvordering tegen de schuldenaar – Regels inzake borgtocht – Uitwinning door de 
schuldeiser – Toepassing. 

De artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek die bepalen dat de borg die de 
schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal heeft om door hem terugbetaald te 
worden en dat hij te dien einde in de rechten treedt die de schuldeiser had tegen de 
schuldenaar, zijn van overeenkomstige toepassing op de zakelijke borg aangezien de 
uitwinning door de schuldeisers van het zakelijk zekerheidsrecht tot beloop van de waarde 
ervan, te beschouwen is als een betaling van de hoofdschuld  (Artikelen 1251, 3°, 2028 en 
2029 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

Zakelijke borg – Omvang van de verbintenis – Begrip. 

De derde die tot zekerheid van andermans schuld aan de schuldeiser een zakelijke 
zekerheid verschaft, is anders dan de borg niet tot deze schuld gehouden met zijn gehele 
vermogen, maar heeft hiervoor slechts in te staan tot beloop van het zakelijk 
zekerheidsrecht  
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

Zakelijke borg – Regels inzake borgtocht – Toepassing. 

De regels inzake borgtocht zijn op de zakelijke borg enkel van toepassing in zoverre zij 
verenigbaar zijn met de aard ervan  
22 december 2006 C.2006.0089.N nr. 671 

PAULIAANSE RECHTSVORDERING 
Benadeling van de rechten van de schuldeisers. 

De benadeling van de rechten van de schuldeisers als bedoeld in artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek, kan erin bestaan dat de verhaalrechten van de schuldeisers door de 
bestreden rechtshandeling worden bemoeilijkt  (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
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5 januari 2006 C.2004.0607.N nr. 12 

Tijdstip – Vereisten – Ontstaan – Vaststelling – Schuldvordering – Schuldeiser. 

De pauliaanse vordering kan worden ingesteld door een schuldeiser wiens 
schuldvordering ontstaan is voor de bestreden handeling; het is niet vereist dat het bedrag 
van deze schuldvordering op dat tijdstip reeds is bepaald  (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2004.0607.N nr. 12 

Bedrieglijke verarming – Onmogelijkheid – Vergoeding door derde–medeplichtige – 
Schuldenaar – Verkoop – Herstel in natura – Schuldeiser – Schadevergoeding. 

De pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke verarming 
van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent; ter zake van de bedrieglijke overdracht 
van een vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een derde–medeplichtige, bestaat 
de vergoeding van de schade in beginsel hierin dat die overdracht niet tegenwerpelijk is 
aan de agerende schuldeiser zodat hij tot executie op het overgedragen 
vermogensbestanddeel kan overgaan; indien deze vorm van herstel in natura niet meer 
mogelijk is of indien het vermogensbestanddeel niet meer identificeerbaar is in het 
vermogen van de derde–medeplichtige, kan de schuldeiser aanspraak maken op een 
vervangende schadevergoeding vanwege de derde–medeplichtige die beperkt is tot de 
waarde van het vervreemde vermogensbestanddeel en dit ten belope van het bedrag van 
zijn schuldvordering  (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2003.0074.N nr. 86 

Vermogensbestanddeel – Bedrieglijke overdracht aan een derde–medeplichtige – 
Overdracht aan een derde–onderverkrijger – Vordering tegen de derde–onderverkrijger. 

De schuldeiser kan de pauliaanse vordering ook instellen tegen de derde–onderverkrijger, 
aan wie de derde–medeplichtige de zaak heeft overgedragen, indien zowel ten aanzien 
van de derde–medeplichtige als ten aanzien van de derde–onderverkrijger aan de 
voorwaarden van de pauliaanse vordering is voldaan. (Art. 1167 Burgerlijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2003.0074.N nr. 86 

PENSIOEN 

WERKNEMERS 
Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Uitbetalingsinstelling – Verjaring – 
Aanvang – Onverschuldigde betaling – Buitenlands voordeel. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer haar 
oorsprong vindt in een buitenlands voordeel, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van de uitbetalingsinstelling, de enige die bevoegd is om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen van 
de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing waarbij het voormelde 
voordeel wordt toegekend; opdat de verjaringstermijn van zes maanden ingaat, moet de 
instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning van het 
buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg de 
instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd is 
gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald  (Art. 21, § 2, 
eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
8 mei 2006 S.2005.0092.F nr. 262 
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Rustpensioen – Recht – Gescheiden echtgenoot – Echtgescheiden echtgenoot – Verstoten 
echtgenoot – Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit – Verstoting. 

Wanneer de rechter oordeelt dat de verstoting tussen echtgenoten van Marokkaanse 
nationaliteit tot ontbinding van de huwelijksband leidt, heeft de verstoten echtgenoot, die 
aldus geacht wordt echtgescheiden te zijn en die niet hertrouwd is met een werknemer, 
recht op een rustpensioen en niet, zoals de van tafel en bed gescheiden of de feitelijk 
gescheiden echtgenoot, op het voordeel van de betaling van een gedeelte van het 
rustpensioen van zijn echtgenoot  (Artikelen 74, § 1, 4°, a, § 2, en § 8, 75, 76, 77, 78 en 
79 K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust– en 
overlevingspensioen voor werknemers.) 
12 juni 2006 S.2005.0086.F nr. 326 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend in de 
pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een 
voordeel in de regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid, verjaart de 
rechtsvordering tot terugbetaling van de uitbetalingsinstelling van het 
overlevingspensioen, die alleen bevoegd is om het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen, na verloop van zes maanden te rekenen van de kennisgeving, aan die 
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het voormelde voordeel; de voormelde verjaringstermijn van zes maanden begint derhalve 
pas te lopen wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel in een regeling van 
rustpensioenen ten laste van de overheid, waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, 
ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen betaald heeft, dat door 
de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en niet aan de begunstigde 
van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid  (Art. 21, § 
2, eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
6 november 2006 S.2006.0007.F nr. 540 

POLITIE 
Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

De geldigheid van een proces–verbaal van een misdrijf wordt niet aangetast wanneer de 
opsteller ervan de feiten buiten de uitoefening van zijn ambt heeft vastgesteld terwijl hij in 
burger met een voertuig zonder kentekens reed  
1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

De artikelen 15 van de Wet op het politieambt van 5 aug. 1972 en 117, tweede lid, van de 
Wet van 7 dec. 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst kennen aan alle 
politieambtenaren van de federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe inzake 
de opsporing en de vaststelling van misdrijven; die opdracht wordt krachtens art. 45, 
eerste lid, van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1972, en overeenkomstig art. 16 
van de voormelde wet dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op het 
geheel van het grondgebied van het Rijk vervuld  
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1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Vaststelling van een gemeenrechtelijk misdrijf – Lid van de federale politie van een 
gerechtelijke dienst van een arrondissement – Ambtshalve opgesteld proces–verbaal. 

Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de 
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van een 
arrondissement opgesteld proces–verbaal houdende de vaststelling van een 
gemeenrechtelijk misdrijf is een daad van onderzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit  (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Artikelen 8, 46 en 49 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 15 en 40 Wet 5 aug. 1992 op 
het politieambt.) 
28 maart 2006 P.2005.1705.N nr. 178 

Voorlopige hechtenis – Bewijswaarde – Processen–verbaal – Proces–verbaal van de 
aanhouding – Vermelding van het uur van de aangifte van de feiten door een privé–
persoon. 

Het proces–verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte van de feiten 
door een privé–persoon, heeft geen bewijswaarde tot betichting van valsheid  
28 juni 2006 P.2006.0901.F nr. 365 

POLITIEK MISDRIJF 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Feit dat zware gewelddaden tegen personen 
met zich meebrengt – Begrip. 

Art. 6 Uitleveringswet is niet van toepassing op feiten die, wat ook het doel moge zijn dat 
de dader nastreeft en ongeacht de politieke vorm van het land waar het feit is gepleegd, 
met name zware gewelddaden tegen personen met zich kunnen meebrengen  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering. 

De Uitleveringswet verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten die rechtstreeks het 
politiek stelsel en de politieke orde van een bepaald land aantasten  (Art. 6 Wet 1 okt. 
1833 op de uitleveringen.) 
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme – Begrip. 

Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6 
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het 
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten 
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen, door 
geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of een 
openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad te 
stellen of zich daarvan te onthouden  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Begrip. 

Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het 
misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke 
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instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd 
gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en 
het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, 
rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben  (Art. 150 Grondwet 
1994.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Niet ontvankelijk middel – Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie. 

Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het 
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is 
wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin de discriminatie 
tussen bepaalde categorieën van personen bestaat  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Nationaal 
rechtscollege – Gelijke behandeling – Benelux. 

Wanneer in een voor een nationaal rechtscollege aanhangige zaak een vraag rijst om 
uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld 
bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal 
stelsel dat uitsluitend voor vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten 
verenigbaar is met het in het Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke 
behandeling op het vlak van belastingen en fiscale lasten, is dit nationaal rechtscollege 
niet verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor te leggen, indien tegen zijn 
uitspraak beroep kan worden ingesteld krachtens het nationale recht; het cassatieberoep is 
kennelijk een beroep krachtens het nationale recht in de zin van die verdragsbepaling. 
(Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut 
van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling 
van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; Art. 146, § 1 
KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Verplichting – Verenigbaarheid – Vraag om uitlegging – Vennootschappen – Verdrag 3 
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie – Fiscale lasten – Vreemde 
firma's in België – Fiscaal stelsel van forfaitaire minimumwinsten – Hof van Cassatie – 
Gelijke behandeling – Benelux. 

Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene 
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof 
van Cassatie rijst, zoals de vraag of het Belgisch fiscaal stelsel dat uitsluitend voor 
vreemde firma's voorziet in forfaitaire minimumwinsten verenigbaar is met het in het 
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Benelux–Verdrag gewaarborgd beginsel inzake gelijke behandeling op het vlak van 
belastingen en fiscale lasten, is het Hof verplicht die vraag aan het Benelux–Gerechtshof 
voor te leggen  (Artikelen 1 en 6, § 3 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 2, a en f, en 59 Verdrag 3 feb. 1958 
tot instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 248, § 1, eerste lid, en § 2 WIB64; 
Art. 146, § 1 KB WIB92.) 
23 februari 2006 F.2004.0011.N nr. 108 

Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie – 
Europese Gemeenschappen. 

Het Hof is overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen niet verplicht aan het Hof van de Europese Gemeenschappen een 
prejudiciële vraag te stellen, wanneer de uitlegging van een door de instelling van de 
Gemeenschappen genomen akte, duidelijk is  
14 maart 2006 P.2005.1117.N nr. 147 

Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie – Europese Unie – Verplichting voor het Hof 
van Cassatie. 

Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds krachtens artikel 234 Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen een in dat artikel vermelde bepaling heeft 
uitgelegd en het Hof van cassatie zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht  (Art. 234 
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.) 
27 april 2006 C.2004.0461.N nr. 244 

Arbitragehof. 

Wanneer de vraag gegrond is op grondwettelijke regels die geen verband houden met de 
beslissing die in het geding wordt bekritiseerd, of verwijst naar een toestand die niet deze 
van de eiser is, is zij niet prejudicieel in de zin van Hoofdstuk II, Titel I, Bijzondere Wet 
Arbitragehof. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Arbitragehof – Vraag die steunt op een verkeerde hypothese – Grenzen – Verplichting van 
het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat 
art. 235bis Sv. alleen aan het openbaar ministerie het recht toekent om de kamer van 
inbeschuldigingstelling te verzoeken dat zij de regelmatigheid van de rechtspleging zou 
nagaan en het toestaat dit toezicht aan die voormelde kamer op te leggen nadat het de zaak 
daar onregelmatig heeft aanhangig gemaakt  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof 
van 6 jan. 1989.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

Verplichting – Hof van Cassatie – Benelux. 

Het Hof van Cassatie is niet ertoe verplicht het Benelux–Gerechtshof een prejudiciële 
vraag te stellen die gegrond is op de in rechte verkeerde stelling van het cassatiemiddel  
(Art. 6, derde en vierde lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux–gerechtshof.) 
12 mei 2006 C.2005.0451.F nr. 271 
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Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting voor de rechter – Beperking. 

Het artikel 26, § 1e, en § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof legt de rechter in beginsel op de 
bij hem opgeworpen prejudiciële vraag betreffende de eventuele schending door een wet, 
een decreet of een in een artikel 134 Grondwet bedoelde regel van de artikelen van titel II 
"de Belgen en hun rechten" en de artikelen 170, 172 en 191 Grondwet, aan het 
Arbitragehof te stellen, voor zover de vraag precies aanduidt welke bepaling wordt 
bedoeld  
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Invoer – Vraag om uitlegging – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer – 
Verdovende middelen – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Feiten gepleegd in 
België en in het buitenland – Afzonderlijke feiten – Internationale sluikhandel – Artikel 
54. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van 
19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, in 
samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat 
het met zich meebrengt dat strafbare feiten van invoer en uitvoer van dezelfde verdovende 
middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan, als 
afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat in elk van die 
overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft, stelt het Hof een prejudiciële 
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. (Artikelen 54 en 71 
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 
1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.) 
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Arbitragehof – Verplichting – Verschillende juridische toestand – Huur – 
Hoofdverblijfplaats – Echtgenoten samen titularis – Echtgenoot alleen titularis van de 
huurovereenkomst – Hof van Cassatie – Onderscheid. 

Het Hof van cassatie dient geen vraag, die tot staving van de grief van schending van de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wordt voorgesteld, aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer het middel geen onderscheid aanklaagt dat wordt gemaakt tussen verschillende 
rechtsonderhorigen of categorieën van rechtsonderhorigen die zich in dezelfde juridische 
toestand bevinden maar wel tussen hen die zich in een andere juridische toestand 
bevinden, met name tussen, enerzijds, echtgenoten waarvan slechts één titularis van de 
huurovereenkomst van het goed dat als hoofdverblijfplaats van het gezin dient, en, 
anderzijds, echtgenoten die samen titularis zijn van die huurovereenkomst. (Art. 26, § 1, 
3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
26 mei 2006 C.2005.0150.F nr. 292 

Arbitragehof – Verplichting – Vraag met hetzelfde onderwerp als een vraag waarover 
reeds uitspraak is gedaan – Hof van Cassatie – Grenzen – Vroeger arrest. 

Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen, 
die alleen tot doel heeft het Arbitragehof een vraag voor te leggen met hetzelfde 
onderwerp als een vraag waarover het reeds uitspraak heeft gedaan  (Art. 26, § 2 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Er is geen grond om aan het Hof van Justitie E.G. een rechtspunt voor te leggen dat het 
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reeds in vorige arresten heeft beslecht, ongeacht de aard van de rechtsplegingen die tot 
zijn rechtspraak hebben geleid en zelfs zonder dat de vragen waarover een geding wordt 
gevoerd strikt identiek zijn. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Arbitragehof – Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering 
ingeleid vóór de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – 
Beoordeling door de rechter na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid – Geen verplicht voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na 
de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand 
eensluidend advies – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – 
Stedenbouw. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd in die zin dat 
de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor eensluidend 
advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog voor eensluidend 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad, en samengelezen met artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat eruit volgt dat 
voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen 
met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eensluidend 
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, terwijl deze 
verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na de 
inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan 
het Arbitragehof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Rechtbanken – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Grenzen. 

Een rechtscollege kan de toepassing van een wettelijke norm weigeren wegens de 
strijdigheid met de grondwetsbepalingen waaraan het Arbitragehof de wet kan toetsen, 
zonder ter zake aan dat Hof een prejudiciële vraag te moeten stellen, indien het 
Arbitragehof die wettelijke norm reeds in antwoord op een prejudiciële vraag met een 
identiek onderwerp ongrondwettig heeft verklaard  (Art. 26, § 1, 3°, § 2, tweede lid, 2° 
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Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
20 oktober 2006 F.2005.0018.N nr. 498 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Vraag betreffende de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof. 

Wanneer in een cassatiemiddel, bij wijze van prejudiciële vraag, wordt aangevoerd dat 
artikel 235ter, § 6, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat tegen de controle van het 
vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling, in het kader van het 
onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie, geen rechtsmiddel openstaat, de artikelen 10 en 11, Grondwet schendt, moet het 
Hof van cassatie deze prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, stellen aan het Arbitragehof  (Art. 26 Bijzondere wet op het 
Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
31 oktober 2006 P.2006.0898.N nr. 534 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Wetten – Hof van Cassatie – Werking 
in de tijd. 

Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de 
aangewezen wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze 
voortvloeien uit de toepassing van de strafproceswet in de tijd  
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Arbitragehof – Verplichting voor het Hof van Cassatie – Ongelijke behandeling die niet 
voortvloeit uit de wetsbepalingen waarvan de schending aangevoerd wordt. 

Wanneer de door eiser aangeklaagde ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de 
wetsbepaling waarvan de schending wordt aangevoerd, maar uit de omstandigheid dat het 
K.B. waarnaar de vraag verwijst niet toepasselijk is op personen die in het buitenland zijn 
opgesloten, behoort de voorgestelde vraag niet tot die welke aan het Arbitragehof moeten 
worden gesteld  (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Niet ontvankelijk middel – 
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verenigbaarheid – Europees aanhoudingsbevel – 
Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 – Gevolg – Niet–ontvankelijkheid die geen 
verband houdt met de regels die in de prejudiciële vraag worden bedoeld – Artikel 34.2, 
b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie – Uitlevering. 

Wanneer de niet–ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die de eiser 
aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag die 
betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – 
Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarden – Gevolg – Dubbele strafbaarstelling – 
Uitlevering. 

De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees 
aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de 
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Uitvaardigende Staat strafbaar zijn, maakt het middel irrelevant volgens welk de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek naar de 
dubbele strafbaarstelling. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Arbitragehof – Verplichting – Vraag niet gesteund op een rechtsongelijkheid tussen twee 
categoriën van vergelijkbare  – Vraag gesteund op een hypothetische ongelijkheid – Hof 
van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen wanneer die vraag geen rechtsongelijkheid betreft tussen twee categorieën van 
vergelijkbare beklaagden, maar berust op een hypothetische ongelijkheid tussen 
beklaagden die het gevolg is van de feitelijke omstandigheden van elke strafzaak  (Art. 
26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Vraag gesteund op een onjuiste 
onderstelling – Hof van Cassatie – Grenzen. 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen die gebaseerd is op een onjuiste onderstelling van het cassatiemiddel over de 
inhoud van het recht  (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.1129.N nr. 606 

Gevolg – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Vraag gesteund op een onvolledige lezing 
van de bestreden beslissing. 

Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen, 
wanneer die gesteund is op een onvolledige lezing van het bestreden arrest  (Art. 26 
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.) 
28 november 2006 P.2006.0863.N nr. 603 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Wijziging – Europese 
richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Europese Unie – Begrip – Hof van 
Cassatie. 

Wanneer het onderzoek van een middel de vragen doet rijzen of a) een overeenkomst 
tussen de overheid en een privéfirma die werd ondertekend opdat die firma zich zou 
kunnen vestigen op de gronden van een vliegveld met een start– en landingsbaan van 
meer dan 2100m, en die de nauwkeurige omschrijving bevat van de toekomstige 
infrastructuurwerken betreffende de baan zonder dat die wordt verlengd, en voorziet in de 
bouw van een controletoren om vluchten mogelijk te maken in de omstandigheden die zij 
omschrijft, b) of de aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaande vliegveld 
om het aan te passen aan een geplande toename van nacht– en dagvluchten zonder 
verlenging van de start– en landingsbaan een project zijn in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu–effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, c) of de 
Lidstaat, aangezien de geplande toename van de activiteit van een vliegveld niet 
rechtstreeks wordt bedoeld door de bijlagen bij de richtlijn 85/337/EEG, niettemin met die 
toename rekening moet houden wanneer hij het mogelijke milieu–effect onderzoekt van 
de wijzigingen in de infrastructuur van dat vliegveld teneinde die toename van de 
activiteit te kunnen opvangen, stelt het Hof die prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen  
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14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

RADIO– EN TELEVISIEOMROEP 
Audiovisuele media – Antwoord reeds in de loop van de uitzending vermeld – Begrip – 
Recht tot antwoord. 

Een natuurlijke persoon die bij name is genoemd in een audiovisuele uitzending van 
periodieke aard, heeft niet het recht de uitzending te vorderen van een antwoord dat hij in 
de loop van die uitzending reeds heeft kunnen vermelden; de uitzending van een dergelijk 
antwoord kan worden geweigerd  (Artikelen 7, eerste lid, en 9 Wet 23 juni 1961.) 
26 juni 2006 C.2005.0570.F nr. 355 

RECHT VAN VERDEDIGING 

ALGEMEEN 
Verplichting – Schending – Onderzoeksrechter – Onderzoek – Persoon waartegen 
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan – Verzuim van die verplichting – Verhoor. 

De wetgever heeft geen sanctie bepaald wanneer de onderzoeksrechter zijn plicht 
verzuimt om elke persoon te verhoren tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan; daarenboven is een dergelijk verzuim op zichzelf geen miskenning van het recht 
van verdediging  (Art. 61bis Wetboek van Strafvordering.) 
8 maart 2006 P.2005.1673.F nr. 134 

Toepasselijkheid – Begrip. 

Het recht van verdediging is een algemeen rechtsbeginsel dat voor alle gerechten van 
toepassing is, ook al heeft de wetgever de uitoefening ervan niet of slechts ten dele 
geregeld; het houdt in dat de partij de mogelijkheid moet hebben om tegenspraak te 
voeren tegen elk feit of elk stuk dat de beslissing van de rechter kan beïnvloeden  (Art. 2 
Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2006.0298.F nr. 374 

Afwezigheid – Redenen – Rechterlijke beslissing. 

Uit het enkel feit dat een rechterlijke beslissing niet met redenen is omkleed kan geen 
schending van het recht van verdediging worden afgeleid  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Hoger beroep – Devolutieve kracht – Eerste rechter – Heropening van het debat. 

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 6.1, 
E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste rechter 
enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0190.N nr. 10 

Ambtshalve aanvullen der redenen – Opdracht van de rechter. 

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij 
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geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht van 
verdediging van partijen eerbiedigt  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2004.0267.N nr. 155 

Ambtshalve aanvullen der redenen – Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 

Beslissing over de strafvordering – Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van 
gewijsde – Later burgerlijk proces. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later gevoerd 
burgerlijk proces, de gegevens kan betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, wanneer 
zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar rechten en belangen niet vrij heeft 
kunnen doen gelden  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Aard – Toepasselijkheid – Vervanging – Curator. 

De beslissing van de rechtbank van koophandel om een curator te vervangen is een 
rechtsprekende handeling, waarop het algemeen beginsel van het recht van verdediging 
van toepassing is  (Art. 31 Wet 8 aug. 1997.) 
30 juni 2006 C.2006.0298.F nr. 374 

Door de rechter vervangen redenen. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Niet aangevoerde reden – Bevoegdheden van de rechter. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens 
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen  
23 november 2006 C.2006.0006.F nr. 595 

Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Ambtshalve opgeworpen grond – 
Ontbreken van een debat op tegenspraak. 

Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die weigert op 
de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet beroepen 
heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van de partijen 
te onderwerpen  
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 
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Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen – Geen gelegenheid tot 
tegenspraak – Opdracht van de rechter – Beslissing. 

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, 
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 
verdediging  
18 december 2006 S.2006.0068.F nr. 660 

STRAFZAKEN 
Voorlopige hechtenis – Herstel van vormverzuim door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de verwittiging 
van de verdachte en zijn raadman dat zich bij de raadkamer heeft voorgedaan, worden 
hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt hersteld  (Art. 21, § 2 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 januari 2006 P.2005.1662.N nr. 5 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Inverdenkinggestelde die op de vlucht is en zich 
verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – Vertegenwoordiging. 

Een inverdenkinggestelde ziet niet af van zijn recht van verdediging alleen maar omdat hij 
op de vlucht is en zich verborgen houdt; artikel 223, Sv. staat hem toe om zich voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling te laten vertegenwoordigen met inachtneming van de 
regels die gelden inzake verschijning voor de raadkamer en het algemeen rechtsbeginsel 
van eerbiediging van het recht van verdediging is onlosmakelijk verbonden met de regels 
van de rechtspleging op tegenspraak die in dit artikel zijn bepaald; door in de 
vertegenwoordiging te voorzien heeft de wetgever gewild dat de vertegenwoordigde 
persoon zijn verweer daadwerkelijk kan voeren. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F nr. 30 

Verzoek tot voeging van een ander strafdossier – Weigering. 

De rechter, die onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van 
een bijkomende onderzoeksmaatregel beoordeelt, miskent het recht van verdediging niet 
wanneer hij een voeging van een ander strafdossier afwijst omdat hij die maatregel niet 
nodig acht om tot zijn overtuiging te komen  
31 januari 2006 P.2005.0651.N nr. 61 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Europees aanhoudingsbevel – 
Algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging – 
Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging – Bericht om te verschijnen. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser, die 
gehospitaliseerd is, en zijn raadsman, het bericht hebben ontvangen dat bij art. 17, § 3, 
eerste lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, is bepaald, en zij 
niet op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verschenen, 
schendt het arrest van dit rechtscollege, dat in dergelijke omstandigheden de beroepen 
beschikking bevestigt, art. 17, § 3, eerste lid, en § 4, van de voormelde wet en miskent het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. 
1 februari 2006 P.2006.0109.F nr. 66 

Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen – Toetsing door het Hof – 
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Beoordelingsvrijheid – Overtuiging van de rechter – Algemeen bekend feit – Bewijs – 
Algemeen – Strafvordering. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – 
Verplichte verbeurdverklaring – Witwas. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Daders van eenzelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven – Gelijktijdige 
vervolging voor dezelfde rechter. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en het 
recht op een eerlijk proces dat in art. 6.1 van het E.V.R.M. is vastgelegd, leggen geen 
gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van alle daders van een zelfde misdrijf 
of van samenhangende misdrijven. 
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Beslissing over de strafvordering – Verweer door de beslissing verworpen – 
Tegenstelbaarheid aan een beklaagde die geen partij was in de zaak – Gezag van 
gewijsde. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat de beklaagde die geen partij was in de 
vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlastegelegde feiten kan 
aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren dat verworpen werd door het 
vonnis waarin hij geen partij is  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

Verplichting – Afzonderlijke getuigenverklaring – Getuigenverhoor – Hof van assisen. 

Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder afzonderlijk te 
horen niet substantieel is en evenmin op straffe van nietigheid is voorgeschreven, kan met 
het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van het recht van verdediging, 
van die regel worden afgeweken. (Art. 317 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0227.F nr. 224 

Getuigen aangebracht door een partij – Bewijs. 

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, staat het de strafrechter vrij 
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zonder miskenning van het recht van verdediging zijn overtuiging te gronden op onder 
meer verklaringen van getuigen die in het aanvankelijk proces–verbaal niet worden 
vermeld, ook al zijn deze getuigen later aangebracht door een partij. 
25 april 2006 P.2005.1571.N nr. 235 

Witwassen van vermogensvoordelen – Delictomschrijving – Artikel 14.3.a I.V.B.P.R. – 
Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het basismisdrijf – Artikel 6.3.a, 
E.V.R.M. – Vereiste – Grenzen – Heling. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Douane en accijnzen – Opsporing en vaststelling van misdrijven – Douaneambtenaren. 

De loutere omstandigheid dat de douaneambtenaren belast zijn met de opsporing en 
vaststelling van misdrijven inzake douane en accijnzen doet geen afbreuk aan het recht 
van verdediging van de persoon die verdacht wordt van een misdrijf ter zake douane en 
accijnzen  (Artikelen 267 e.v. Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.) 
16 mei 2006 P.2006.0116.N nr. 275 

Inzage en afschriftname van het strafdossier – Afwezigheid van kopie – Regeling van de 
rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Overtuigingsstukken. 

Het enkele feit dat een inverdenkinggestelde in het kader van de regeling van de 
rechtspleging geen kopie gekregen heeft van overtuigingsstukken levert geen miskenning 
van het recht van verdediging op wanneer de inverdenkinggestelde van die stukken inzage 
heeft kunnen hebben en ze zowel voor het onderzoeksgerecht als, in geval van verwijzing, 
voor de feitenrechter aan wie hij nog kopie van die stukken kan vragen, kan tegenspreken 
of zich erop kan beroepen. (Artikelen 127 en 223 Wetboek van Strafvordering.) 
30 mei 2006 P.2006.0362.N nr. 297 

Tergend en roekeloos hoger beroep – Beslissing over de strafvordering – Beklaagde of 
inverdenkinggestelde – Vrijheid in de organisatie van de verdediging. 

De vrijheid waarover elke beklaagde of inverdenkinggestelde beschikt bij de verdediging 
tegen een tegen hem ingestelde strafvordering, sluit elke sanctie uit wegens de wijze 
waarop hij deze verdediging organiseert en zijn rechtsmiddelen aanwendt. Het artikel 
1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in 
strafzaken, is derhalve niet van toepassing op het hoger beroep ingesteld door de 
beklaagde of een inverdenkinggestelde tegen een beslissing over een tegen hem ingestelde 
strafvordering  
6 juni 2006 P.2006.0462.N nr. 312 

Regelmatigheid – Verwijzing naar een proces–verbaal met feiten die het voorwerp van 
een afzonderlijke rechtspleging uitmaken – Veroordelend arrest. 

Wanneer een veroordelend arrest verwijst naar een proces–verbaal uit de stukken van de 
rechtspleging waarvan alle gegevens aan tegenspraak werden onderworpen, kan uit de 
omstandigheid alleen dat dit proces–verbaal feiten beschrijft die het voorwerp van een 



– 273 – 

afzonderlijke rechtspleging uitmaken, geen miskenning van het algemeen beginsel van de 
eerbiediging van het recht van verdediging worden afgeleid  
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk dossier – Geen inzage van 
het vertrouwelijk dossier – Inverdenkinggestelde – Onderzoek in strafzaken. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw – Sanctie – 
Redelijke termijn – Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Voorlopige hechtenis – Proces–verbaal afkomstig uit ander strafdossier – Ernstige 
aanwijzingen van schuld – Handhaving. 

De enkele omstandigheid dat het onderzoeksgerecht dat beslist over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van een verdachte zijn oordeel over het bestaan van ernstige 
aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van een derde welke is opgenomen 
in een proces–verbaal, afkomstig uit een ander strafdossier dat niet volledig in kopie bij 
het dossier van het gerechtelijk onderzoek is gevoegd, miskent het recht van verdediging 
van de verdachte niet  (Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
20 juni 2006 P.2006.0825.N nr. 342 

Weigering – Verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoeksmaatregelen – Niet 
pertinent – Getuigenverhoren – Vonnisgerechten. 

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplichten de 
bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite, heeft 
vastgesteld dat zij niet pertinent zijn  (Artikelen 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Witwassen van vermogensvoordelen – Kennis van de delictuele oorsprong of illegale 
herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze oorsprong of herkomst niet gekend door 
het openbaar ministerie – Geen precisering of vermelding in de dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping – Heling. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
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openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Rechtspleging voor het vonnisgerecht – Toelating tot inzage van het strafdossier – 
Weigering tot het afleveren van kopie van enkele stukken van het strafdossier. 

Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het vonnisgerecht 
geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, is geen miskenning 
van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van 
artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer die beklaagde, zoals de appelrechters 
vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft gekregen en deze alleszins tijdig heeft 
kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich 
erop kan beroepen. 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Termijn van dagvaarding – Niet–naleving van de termijn – Veroordeling op tegenspraak 
– Geldigheid – Strafvordering. 

Wanneer de zaak op tegenspraak is behandeld brengt de niet–naleving van de termijn van 
dagvaarding slechts de nietigheid van de veroordeling mee als het recht van verdediging 
is miskend  (Artikelen 145, 146, eerste lid, 174, tweede lid, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2006.0373.N nr. 436 

Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Aangezien de bewijslast van de schuld bij de vervolgende partij ligt, kan uit de 
omstandigheid alleen dat de appelrechters stellen dat het niet aan de inverdenkinggestelde 
stond om zijn onschuld aan te tonen, geen miskenning van het vermoeden van onschuld 
noch van het recht van verdediging worden afgeleid. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onderzoeksrechter – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Bevestiging van de 
beschikking – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Het arrest dat de beschikking van de onderzoeksrechter regelmatig verklaart, waarvan uit 
geen enkele overweging blijkt dat eiser als schuldig aan te hem ten laste gelegde feiten 
werd voorgesteld, schendt het vermoeden van onschuld niet. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onderzoeksrechter – Aanvullende onderzoeksverrichtingen – Onderzoeksmaatregel – 
Debat op tegenspraak – Beschikking. 

Artikel 61quinquies, Sv. bepaalt niet dat de onderzoeksrechter uitspraak doet over een 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoekshandeling na een debat op 
tegenspraak. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Eerbiediging – Eerlijk proces. 

Wanneer eiser vrij uitleg heeft kunnen geven over alle gegevens die hij tegen de 
verweerders aanbracht, werden zijn recht van verdediging en, met name, zijn recht op een 
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eerlijk proces, dat door artikel 6, E.V.R.M. is gewaarborgd, niet miskend. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Afwezigheid van kennisgeving – Beslag – Onderzoek in strafzaken. 

De afwezigheid van enige kennisgeving van doorgevoerde beslagmaatregelen vormt op 
zich geen miskenning van de rechten van verdediging. (Artikelen 28sexies, 35, 35ter, 37, 
61quater en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Onderzoeksgerecht – Verdachte – Afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling 
door de onderzoeksrechter – Gerechtelijk onderzoek – Verwijzing naar het vonnisgerecht. 

De afwezigheid van voorafgaande inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter van 
een verdachte die door het onderzoeksgerecht naar het vonnisgerecht wordt verwezen 
heeft niet de niet–ontvankelijkheid van de vervolging tot gevolg; de regelmatigheid van 
de rechtspleging komt slechts in het gedrang in zoverre het recht van verdediging van de 
verwezene daardoor miskend of beperkt wordt  (Artikelen 61bis, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

Procedurele garanties – Niet–naleving – Beslag – Onderzoek in strafzaken. 

De naleving van de procedurele garanties die bij de inbeslagname in overeenstemming 
met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol van 20 maart 1952 bij wet zijn 
bepaald, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel; de niet–
naleving ervan leidt alleen tot nietigheid wanneer daardoor het recht van verdediging 
wordt miskend  (Art. 1 Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; 
Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Inzage van het strafdossier – Videocassettes van de 
observatie – Handhaving – Onderzoeksgerechten – Overtuigingsstukken. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij het dossier 
moeten worden gevoegd dat ter inzage van de inverdenkinggestelde moet worden 
gehouden vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
voorlopige hechtenis, of bij het dossier dat, bij hoger beroep, door de procureur des 
Konings aan de procureur–generaal moet worden overgezonden  
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Voorlopige hechtenis – Videocassettes van de observatie – Inzage van de 
overtuigingsstukken – Handhaving – Onderzoeksgerechten. 

De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde of zijn raadsman kunnen om de overlegging 
verzoeken van de overtuigingsstukken indien zij dit nuttig achten voor de uitoefening van 
het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Verstek van de partij tegen dewelke de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld – Gehele 
of gedeeltelijke niet inwilliging van de vordering – Geen voorafgaande mededeling aan 
eiser – Recht van verdediging van eiser – Burgerlijke rechtsvordering. 

De rechter die oordeelt dat de burgerlijke rechtsvordering, ingesteld tegen een partij die 
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verstek laat gaan, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd omdat hij 
op grond van de hem voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet bewezen 
acht, is niet verplicht dit vooraf aan de eisende partij mee te delen; zulke afwijzing zonder 
voorafgaande mededeling houdt geen schending in van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk 
Wetboek, noch miskenning van het recht van verdediging van de eisende partij  
14 november 2006 P.2006.0896.N nr. 559 

Artikel 6.1 – Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Miskenning – 
Voorwaarden – Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak 
heeft gedaan – Artikel 6 – Onpartijdige rechter – Verdrag Rechten van de Mens – Eerlijk 
proces. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling en 
vervolgens in een correctionele kamer van datzelfde hof van beroep heeft gezeteld, kan 
een schending met zich meebrengen van art. 6.1 E.V.R.M., wanneer de vorige 
tussenkomst van de magistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond dat 
hij zich een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen; dat is niet het geval 
wanneer, rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt, 
de magistraat geen uitspraak heeft kunnen doen, noch over de aanwijzingen van schuld 
die de voorlopige hechtenis van de eiser kunnen verantwoorden, noch over de 
telastleggingen die van aard zijn om diens verwijzing naar het vonnisgerecht met redenen 
te omkleden  
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Voorlopige hechtenis – Geen voeging van de stukken – Cassatiemiddel – Handhaving – 
Onvolledig dossier. 

Een inverdenkinggestelde wiens voorlopige hechtenis door de kamer van 
inbeschuldigingstelling werd gehandhaafd, kan geen miskenning van zijn recht van 
verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn 
raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling de 
volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan 
de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat m.b.t. de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van 
de zaak met het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd  
(Artikelen 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Getuige – Oordeel over de schuld – Mogelijkheid om dit oordeel op uitsluitende of 
beslissende wijze te steunen op de anonieme getuigenverklaring – Strafvordering – 
Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 
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TUCHTZAKEN 
Dossier – Verdwijning van stukken – Onderzoek van de tenlasteleggingen – Plicht van de 
rechter. 

Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, 
neergelegd in artikel 6.1, E.V.R.M., en zonder het recht van verdediging te schenden, 
uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan zijn, dan nog 
moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging kan 
belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen  
3 februari 2006 D.2004.0018.F nr. 73 

RECHTBANKEN 

ALGEMEEN 
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – Verwijzing – 
Onttrekking. 

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die 
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de 
beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling niet langer mag 
uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde, anders samengestelde, 
rechtscollege  (Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0541.F nr. 59 

Beoordelingscriteria – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek 
van een partij – Onttrekking aan de rechter. 

Het Hof van cassatie willigt het verzoek tot onttrekking van de zaak uitgaande van één der 
partijen in het belang van een goede rechtsbedeling in wanneer het vaststelt dat de rechter 
reeds meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad 
genomen heeft, en de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die zouden kunnen 
verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden. (Artikelen 648, 4°, en 652 
Gerechtelijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2006.0029.N nr. 87 

Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking. 

Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het 
Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te beoordelen of het 
belang van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt  (Artikelen 648, 4°, 
652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 april 2006 C.2006.0132.F nr. 229 

Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Verzuimen. 

De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in een 
tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet de connotatie van een fout; het 
betekent "niet voldoen aan de verplichting om uitspraak te doen"  (Art. 652 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 
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Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Wanneer het Hof kennis neemt van een verzoek dat ertoe strekt een zaak die een rechter 
in beraad genomen had aan hem te onttrekken omdat hij gedurende meer dan zes maanden 
verzuimt haar te berechten, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
nemen om te oordelen of die onttrekking het belang van een goede rechtsbedeling dient. 
(Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 

Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de vordering – Punt van de 
vordering – Artikel 1138, 3°, Ger.W. – Opdracht van de rechter. 

Het door een partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatregel te 
bevelen, is geen punt van de vordering, in de zin van artikel 1138, 3°, Ger.W.  (Art. 1138, 
3° Gerechtelijk Wetboek.) 
13 september 2006 P.2006.0532.F nr. 411 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Arrondissementsrechtbank – Gezag van het rechterlijk gewijsde. 

De redenen van een vonnis van de arrondissementsrechtbank hebben, wat de beoordeling 
van het geschil zelf betreft, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de rechter naar wie 
de vordering wordt verwezen  (Artikelen 23 en 660 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0080.N nr. 15 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Rechtbank van koophandel – Verhindering – 
Samenstelling van het rechtscollege. 

De verhinderde rechter in handelszaken kan enkel vervangen worden door een 
plaatsvervangende rechter in handelszaken. (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Advocaat – Rechtbank van koophandel – 
Verhindering – Samenstelling van het rechtscollege. 

Enkel in het geval dat een rechter in handelszaken onvoorzien afwezig is, kan de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel een op het tableau van de Orde ingeschreven 
advocaat die ten minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde rechter te 
vervangen  (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Door partijen aangevoerde feiten en redenen – Ambtshalve aanvullen der redenen – 
Opdracht van de rechter. 

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten 
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij 
geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij het recht van 
verdediging van partijen eerbiedigt  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2004.0267.N nr. 155 
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Conclusietermijnen – Artikel 747, § 2, Ger.W. – Strekking. 

Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet de strekking dat een partij die 
nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen, hierdoor het 
recht verbeurt om binnen de voor haar bepaalde daaropvolgende termijn een conclusie te 
nemen  (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0442.N nr. 158 

Recht van verdediging – Ambtshalve aanvullen der redenen – Bevoegdheid van de rechter 
– Beschikkingsbeginsel. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 

Onderwerp – Bedongen interesten – Verlaging – Gevolgen – Vordering in rechte. 

Door te beslissen de gevorderde bedongen interesten te verlagen tot de wettelijke 
rentevoet wijzigt de rechter het onderwerp van de vordering  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0257.F nr. 187 

Niet gevorderde zaken – Recht – Bestaan – Verbod om uitspraak te doen – 
Maatschappelijke hulp – Geschil – Begrip – Arbeidsgerechten – Omvang. 

De rechter aan wie een geschil wordt voorgelegd dat niet beperkt was tot de vraag of het 
recht op maatschappelijke hulp op een welbepaalde datum bestond maar zich uitstrekte tot 
de vraag of dat recht vanaf die datum bestond, en die uitspraak doet over het bestaan van 
dat recht na die datum, doet geen uitspraak over niet gevorderde zaken  (Art. 1138, 2° 
Gerechtelijk Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0070.F nr. 285 

Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Betalingsfaciliteiten – Verbindende kracht. 

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het beginsel van 
de verbindende kracht van overeenkomsten, hetwelk ook geldt voor de rechter, kan deze 
de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van zijn verplichting 
tot betaling ontslaan  
15 juni 2006 C.2005.0115.N nr. 332 

Wettigheid – Administratieve handeling – Opportuniteit – Toetsing. 

Het staat de hoven en rechtbanken niet de opportuniteit te beoordelen van een 
administratieve handeling waarop een vordering, een verweer of een exceptie berust, maar 
ze hebben daarentegen de bevoegdheid en de plicht de interne en externe wettigheid ervan 
te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen  (Art. 159 Grondwet 1994.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

Recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – Beschikkingsbeginsel. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
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partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Opdracht – Deskundigenonderzoek – Rechtsmacht. 

Een door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag enkel tot doel hebben feitelijke 
vaststellingen te doen of technisch advies te geven, maar niet advies te geven over de 
gegrondheid van de vordering zelf  (Artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek.) 
10 november 2006 C.2006.0274.N nr. 554 

Gevolg – Conclusies neergelegd buiten de termijn – Conclusietermijnen – Dagstelling 
artikel 751, Ger.W. – Verwijzing naar de rol – Nieuwe dagstelling artikel 750, Ger.W.. 

Wanneer na dagstelling overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek er 
buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd neergelegd, dient de 
rechter die nadien op grond van een dagstelling overeenkomstig artikel 750 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die buiten de termijn van de dagstelling 
overeenkomstig artikel 751 neergelegde conclusie, niet ambtshalve uit het debat te weren  
(Artikelen 750 en 751 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 C.2005.0204.N nr. 572 

Recht van verdediging – Niet aangevoerde reden – Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens 
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen  
23 november 2006 C.2006.0006.F nr. 595 

Drager – Mededeling – Begrip – Conclusies. 

Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden, terzelfdertijd 
als zij ter griffie worden neergelegd; die bepaling sluit niet uit dat die mededeling door 
toedoen van een drager geschiedt. (Art. 745, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
4 december 2006 S.2006.0046.F nr. 619 

Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging – Ambtshalve opgeworpen 
grond – Ontbreken van een debat op tegenspraak. 

Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die weigert op 
de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet beroepen 
heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van de partijen 
te onderwerpen  
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 

Rechtsgedingen – In de overeenkomst aangewezen gerecht – Goederenvervoer – 
Bevoegdheid – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer – Plaatselijke 
bevoegdheid. 

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, sluit 
dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor één van de andere in 
artikel 31, eerste lid, van het CMR–Verdrag bedoelde gerechten  (Art. 31, eerste lid 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
8 december 2006 C.2006.0005.N nr. 632 
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STRAFZAKEN 
Rechter op verwijzing – Wettigheid – Cassatie – Rechter die aangewezen werd om een 
wettig verhinderde rechter te vervangen bij de uitspraak van de vernietigde beslissing – 
Zelfde rechter die na vernietiging van de beslissing als verwijzingsrechter zetelt – 
Samenstelling van de zetel. 

De regel vervat in, onder meer de artikelen 214, 427 tot 429 Wetboek van Strafvordering 
en 1110 Gerechtelijk Wetboek, krachtens dewelke de rechter die heeft deelgenomen aan 
een vernietigde beslissing geen zitting kan houden in het gerecht dat, na cassatie, opnieuw 
uitspraak doet, houdt enkel in dat de rechter die na cassatie uitspraak doet, geen kennis 
van de zaak mag genomen hebben en niet mag deelgenomen hebben aan het beraad dat tot 
de vernietigde beslissing heeft geleid; niets belet derhalve de rechter, die, met toepassing 
van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, aangewezen is om een rechter die 
deelgenomen heeft aan de vernietigde beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder 
evenwel bij die gelegenheid zelf van de zaak kennis te hebben genomen, later, na de 
vernietiging van die beslissing, in de zaak ten gronde te zetelen  
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen – Beoordelingsvrijheid – 
Overtuiging van de rechter – Bewijs – Strafvordering – Grenzen. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Toetsing door het Hof – Beoordelingsvrijheid – Overtuiging van de rechter – Algemeen 
bekend feit – Bewijs – Strafvordering. 

Ofschoon de rechter geen rekening mag houden met feitelijke gegevens waarover de 
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren en die hij slechts buiten het debat heeft 
vernomen, kan hij zijn overtuiging wel steunen op algemeen bekende feitelijke gegevens 
die op algemene ervaring berusten en die hij dus niet buiten het debat heeft moeten 
vernemen, aangezien die algemeen bekende feitelijke gegevens steeds tot het debat 
behoren juist omdat ze algemeen bekend zijn; het Hof gaat na of het door de rechter als 
algemeen bekend geoordeeld feit, wel als dusdanig kan worden beschouwd en of het geen 
bijzonder feit is dat de rechter noodzakelijk buiten het debat heeft vernomen  
7 februari 2006 P.2005.1375.N nr. 80 

Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht – Uitlevering – Redelijke termijn – Artikel 5.3 
– Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Stukken betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft 
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– Uithandengeving van de zaak – Verbod om deze stukken voor te leggen aan het 
bevoegde gerecht – Minderjarige dader – Misdrijf – Dossier van de Jeugdrechtbank. 

Ingevolge artikel 55, derde lid, Wet Jeugdbescherming, dat bepaalt dat de stukken die 
betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij 
leeft, noch aan hem noch aan de burgerlijke partij mogen medegedeeld worden, is het 
uitgesloten dat, in geval de zaak met toepassing van artikel 38, eerste lid, van deze wet, uit 
handen gegeven wordt, die stukken, samen met het dossier in de zaak betreffende het als 
misdrijf omschreven feit dat de minderjarige wordt ten laste gelegd, voorgelegd worden 
aan het gerecht dat volgens het gemene recht bevoegd is. Deze regel betreft evenwel enkel 
de stukken met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige, die in 
het kader van de procedure voor de jeugdrechtbank werden opgesteld met toepassing van 
artikel 50 van de Wet Jeugdbescherming. Het opzet van deze onderzoeken is immers de 
jeugdrechter zo volledig mogelijk in te lichten met het oog op een oordeelkundige 
toepassing van de Wet Jeugdbescherming. Dit opzet bestaat daarentegen niet voor stukken 
met betrekking tot de persoonlijkheid van een minderjarige, die op verzoek van de 
verdediging van die minderjarige werden opgesteld teneinde te dienen voor het gerecht 
bevoegd volgens het gemene recht. Voor dergelijke onderzoeken en getuigenissen bestaat 
het in artikel 55, derde lid, Wet jeugdbescherming bedoelde verbod derhalve niet  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Niet gevorderde zaken – Gevorderde zaken – Wettigheid – Burgerlijke partij – 
Schadevergoeding – Bedragen vermeerderd met conpensatoire interest – Verweer alleen 
over de rentevoet – Opschorting van de compensatoire interest gedurende een tijdvak – 
Conclusie – Begrip – Vonnis – Beklaagde. 

Wanneer de burgerlijke partij eist dat de beklaagde zou worden veroordeeld om haar bij 
wijze van schadevergoeding verscheidene bedragen te betalen, vermeerderd met 
compensatoire en moratoire interesten tegen de wettelijke rentevoet, naargelang het geval 
vanaf de datum van het ongeval, vanaf een gemiddelde datum of vanaf de 
consolidatiedatum, en de voormelde beklaagde, in zijn conclusie, alleen aanvoert dat de 
interestvoet op 5% dient te worden vastgelegd werpt de rechter tussen de partijen een 
geschil op dat zij in hun conclusies hadden uitgesloten en schendt bijgevolg art. 1138, 2°, 
Ger.W., wanneer hij de burgerlijke partij een gebrek aan benaarstiging verwijt bij het in 
staat stellen van de zaak en derhalve de loop van de compensatoire interest die hij toekent 
op het bedrag tot betaling waarvan hij de beklaagde veroordeelt, gedurende een bepaald 
tijdvak opschort  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
22 maart 2006 P.2005.0987.F nr. 167 

Beschikking tot verwijzing – Bevoegdheid. 

Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, in zoverre 
zij geen onwettigheid inzake bevoegdheid bevat; zij blijft al haar gevolgen behouden 
zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd  
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Verwerping van het verzoek tot behandeling van de zaak met gesloten deuren – 
Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm. 

Wanneer het vonnisgerecht, gelast met vervolgingen gegrond op de artikelen 372 tot 378 
Sw., een verzoek tot behandeling met gesloten deuren verwerpt en beslist dat de 
terechtzitting openbaar blijft, moet zijn desbetreffende beslissing geen vonnis of een arrest 
uitmaken. (Art. 190, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 
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Gesloten deuren – Openbaarheid van de terechtzittingen – Vorm – Beslissing. 

Wanneer het vonnisgerecht met toepassing van art. 190, eerste lid, Sv., beveelt dat de 
zaak met gesloten deuren wordt behandeld indien een van de partijen of het slachtoffer het 
vraagt, namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, kan die 
beslissing zowel uit het proces–verbaal van de terechtzitting als uit de beslissing op de 
strafvordering blijken en moet ze dus geen afzonderlijk vonnis of arrest uitmaken  
3 mei 2006 P.2006.0299.F nr. 255 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W.. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Rechtbanken – Samenstelling – Risico van kritiek wegens vorig optreden in dezelfde zaak 
– Magistraat. 

Het enkel risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optreden in dezelfde 
zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid. (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Adiëren van de strafrechter – Verwijzingsbeschikking of dagvaarding – Voorwerp – 
Aanhangigmaking. 

In correctionele– of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen, 
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig, 
maar de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het gerechtelijk onderzoek of het 
opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten 
grondslag liggen  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Kwalificatie en omschrijving van het strafbare feit – Verplichting van de strafrechter. 

De strafrechter moet aan het strafbare feit de juiste kwalificatie en omschrijving geven, en 
mag daartoe de vermeldingen van de telastlegging aanpassen, verbeteren of vervangen, op 
voorwaarde dat hij daarbij evenwel bij het gepleegde feit blijft, zoals het bepaald of 
bedoeld is in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt  
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Voorafgaande controle van de aanhangigmaking – Bevoegdheid. 

De strafrechter dient eerst te controleren of de zaak bij hem aanhangig is, en pas nadien of 
hij wel bevoegd is; aldus zal hij zich niet onbevoegd moeten verklaren voor een misdrijf 
dat niet bij hem aanhangig is gemaakt. 
6 september 2006 P.2006.0312.F nr. 391 
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Criminele zaken – Vrijwillige verschijning van de beklaagde – Aanhangigmaking. 

In criminele zaken is de vrijwillige verschijning van de beklaagde geen wijze van 
aanhangigmaking van de zaak bij de strafrechter  
6 september 2006 P.2006.0312.F nr. 391 

Gesloten deuren – Aanwezigheid van een derde – Openbaarheid van de terechtzittingen. 

Wanneer de voorzitter daarvoor de toestemming heeft gegeven en de beschuldigde 
daartegen geen enkel bezwaar heeft geuit, kan de toelating of handhaving, in de 
gerechtszaal, van een persoon, ook al heeft die geen uitstaans met het onderzoek van de 
zaak of de dienst van het hof, de verdediging geen nadeel berokkenen  
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Gesloten deuren – Voorrecht van de voorzitter – Openbaarheid van de terechtzittingen – 
Tenuitvoerlegging – Hof van assisen – Omvang. 

Het staat aan de voorzitter van het hof van assisen, die krachtens artikel 267, tweede lid, 
Sv., belast is met de handhaving van de orde ter terechtzitting, om het arrest ten uitvoer te 
doen leggen dat de behandeling met gesloten deuren beveelt. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Beslissing de deuren te sluiten – Niet–tenuitvoerlegging – Openbaarheid van de 
terechtzittingen. 

De behandeling met gesloten deuren waarom de beschuldigde zelf niet heeft verzocht, 
vermindert alleen maar de waarborgen die de openbaarheid van het debat hem biedt; uit 
de niet ten uitvoerlegging van die uitzonderlijke maatregel, vloeit dus geen enkele 
nietigheid voort waarop die beschuldigde zich zou kunnen beroepen. 
27 september 2006 P.2006.0857.F nr. 442 

Aard – Bijdrage tot financiering van het Slachtofferfonds. 

De verplichting om een bedrag te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van het 
Slachtofferfonds, die de rechter moet opleggen bij iedere veroordeling tot een criminele of 
correctionele hoofdstraf heeft een eigen aard en is geen straf zodat die bijdrage moet 
worden opgelegd zoals bepaald op de dag van de veroordeling en ongeacht de datum 
waarop het bestrafte misdrijf werd gepleegd  (Art. 29 Wet 1 aug. 1985.) 
3 oktober 2006 P.2006.0337.N nr. 455 

Behandeling ter terechtzitting – Onderzoeksmaatregelen – Verplichtingen van de rechter. 

Het cassatiemiddel dat aanvoert dat artikel 190, Sv., de strafrechter verplicht om "actief 
mee te zoeken naar de waarheid en zo nodig, ambtshalve of op verzoek van de partijen 
onderzoekshandelingen te verrichten om de waarheid te achterhalen", faalt naar recht. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Wraking – Beslissing op 
verwijzing na vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil – Onderzoeksgerechten. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
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11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Beoordeling van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en  
– Artikelen 189ter en 235ter, Sv. – Bestaan van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de 
artikelen 47septies of 47novies, Sv. – Voorwaarde. 

De controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie op grond van de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering heeft 
enkel betrekking op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die, in 
toepassing van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, aanleiding gegeven 
hebben tot het opstellen van een vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies 
of 47novies, Wetboek van Strafvordering. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Draagwijdte – Beslissing tot uit handen geven van de jeugdrechtbank – Verplichting van 
de vonnisrechter – Omschrijving van het strafbaar feit – Zaak aanhangig gemaakt 
ingevolge verwijzing door het onderzoeksgerecht – Belang van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Draagwijdte – Omschrijving van het strafbaar feit door de Jeugdrechtbank – Verplichting 
van de vonnisrechter – Zaak aanhangig gemaakt na uithandengeving door de 
jeugdrechtbank – Belang van het kind. 

De beslissing waarbij de jeugdrechter een zaak uit handen geeft, of een 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht omschrijven het feit slechts voorlopig 
en het staat de vonnisrechter, met eerbiediging van het recht van verdediging, aan het feit 
zijn juiste omschrijving te geven; het belang van het kind doet hieraan geen afbreuk  
(Artikelen 129 en 130 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 38, 50, § 1, vierde lid en 
50, §§ 2 en 3 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) 
31 oktober 2006 P.2006.0890.N nr. 529 

Verstek van de partij tegen dewelke de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld – Taak 
van de rechter. 

Nu verstek vanwege een partij een wijze is van betwisting voeren, moet de rechter ook bij 
verstek van de partij tegen dewelke een burgerlijke rechtsvordering is ingesteld, die 
vordering nauwkeurig onderzoeken  
14 november 2006 P.2006.0896.N nr. 559 

Verstek van de partij tegen dewelke de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld – Gehele 
of gedeeltelijke niet inwilliging van de vordering – Geen voorafgaande mededeling aan 
eiser – Artikel 1138, 2°, Ger.W.. 

De rechter die oordeelt dat de burgerlijke rechtsvordering, ingesteld tegen een partij die 
verstek laat gaan, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk niet kan worden ingewilligd omdat hij 
op grond van de hem voorgelegde gegevens bepaalde aangevoerde feiten niet bewezen 
acht, is niet verplicht dit vooraf aan de eisende partij mee te delen; zulke afwijzing zonder 
voorafgaande mededeling houdt geen schending in van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk 
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Wetboek, noch miskenning van het recht van verdediging van de eisende partij  
14 november 2006 P.2006.0896.N nr. 559 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Artikel 292, Ger.W. – 
Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – 
Begrip – Strafvordering. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is geen 
uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk ambt van 
de interveniënt hetzelfde is gebleven  (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Cassatieberoep – Rechter op verwijzing – Arrest – Vernietiging – Hof van beroep – 
Bevoegdheid – Verwijzing na cassatie. 

De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen op het 
cassatieberoep van een partij, verwezen is, is bevoegd kennis te nemen van de zaak 
binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegdheid toe van een 
andere rechter  
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

TUCHTZAKEN 
Afwezigheid – Samenstelling – Orde der dierenartsen – Vaststelling – Gemengde raad 
van beroep – Belet. 

De wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van de Nederlandstalige gemengde 
raad van beroep van de Orde der dierenartsen houden niet de verplichting in hetzij in 
diens beslissing hetzij in het proces–verbaal van de terechtzitting waarop de zaak is 
behandeld en berecht, vast te stellen dat een gewoon lid wettig belet of gerechtvaardigd 
afwezig is, zoals wordt vermoed. (Art. 12 Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der 
dierenartsen.) 
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

RECHTEN VAN DE MENS 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Samenstelling – Raad van beroep – Orde van 
Advocaten – Tuchtzaken. 

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is 
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit 
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M., 
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden 
wordt  (Art. 473 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Hoger beroep – Burgerlijke zaken – Devolutieve kracht – Eerste rechter – Heropening 
van het debat. 

Noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 6.1, 
E.V.R.M. worden geschonden door de appelrechter die op grond van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste rechter 
enkel het debat had heropend. (Art. 1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
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5 januari 2006 C.2005.0190.N nr. 10 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de 
rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie en infiltratie bij het 
afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle aan de hand van het 
vertrouwelijk dossier – Onderzoek in strafzaken. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken, uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoenbaarheid – Onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging – Controle van de regelmatigheid van de observatie 
en infiltratie bij het afsluiten van het opsporings– of gerechtelijk onderzoek – Controle 
aan de hand van het vertrouwelijk dossier – Artikel 235ter Sv. – Onderzoek in strafzaken. 

Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 
vordering van het openbaar ministerie, alleen tot de controle van de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk 
dossier verplicht bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek, alvorens het openbaar 
ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, en op het ogenblik dat de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, § 1, eerste lid, van dit wetboek, is in overeenstemming met artikel 6 E.V.R.M., dat 
alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijke dossier de wettigheid van de 
observatie of infiltratie zou onderzoeken, uit voormelde verdragsbepaling volgt niet dat 
dit nazicht moet geschieden telkens wanneer de inverdenkinggestelde daarom verzoekt  
24 januari 2006 P.2006.0082.N nr. 52 

Dossier – Eerlijke behandeling van de zaak – Verdwijning van stukken – Onderzoek van 
de tenlasteleggingen – Plicht van de rechter – Tuchtzaken. 

Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, 
neergelegd in artikel 6.1, E.V.R.M., en zonder het recht van verdediging te schenden, 
uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan zijn, dan nog 
moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging kan 
belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen  
3 februari 2006 D.2004.0018.F nr. 73 

Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Wanneer de inverdenkinggestelde zich, na van de speurders alle nodige uitleg te hebben 
gekregen, zonder enige dwang of druk aan de polygraaftest onderwerpt, miskent die 
bijzondere ondervragingsmethode het vermoeden van onschuld niet  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 
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Toepasselijkheid – Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging. 

Artikel 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Uitlevering – Tenuitvoerlegging – Toepassing. 

Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij geen 
uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Arrestatie – Voorwaarden – Beoordeling door de rechter – Uitlevering – Criteria. 

De rechter die onaantastbaar oordeelt of een gearresteerde onverwijld en in een taal welke 
hij verstaat, op de hoogte werd gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle 
beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, kan hierbij rekening houden met alle 
omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de hoogte was 
van een buitenlands bevel tot aanhouding. (Artikelen 5.1.f, en 5.2 Verdrag van 4 nov. 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 3, 
vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.) 
7 maart 2006 P.2006.0316.N nr. 132 

Voorlopige hechtenis – Toezicht van de rechter – Uitlevering – Redelijke termijn. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Uitlevering – Toepassing. 

Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op de persoon waartegen een 
uitleveringsprocedure loopt en wiens vrijheidsberoving in overeenstemming met 
paragraaf 1, f, van dit artikel is. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Nationaal recht – Wet. 

In de zin van art. 7 van het Verdrag volgens welk niemand mag worden veroordeeld 
wegens een handelen of nalaten, dat ten tijde dat het geschiedde geen strafbaar feit naar 
nationaal of internationaal recht uitmaakte, staat het nationaal recht niet uitsluitend gelijk 
met de wet. 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Overtreding – Artikel 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet – Artikel 2, K.B. 22 dec. 2003 – 
Categorieën – Non–discriminatie. 

De bepalingen van de artikelen 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet en 2, K.B. 22 dec. 
2003 voorzien in geen verschillende behandeling van de rechtzoekenden. (Art. 29 Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; Art. 2 K.B. 22 dec. 2003.) 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 
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Mondeling karakter van het debat – Verbod om stukken betreffende de persoonlijkheid en 
het milieu van een minderjarige beschuldigde te gebruiken – Mogelijkheid voor het hof 
van assisen om te beslissen dat de jury met deze stukken geen rekening mag houden – 
Procedure ter zitting – Hof van assisen – Eerlijk proces. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Draagwijdte – Houding van de beklaagde – Redelijke termijn – Overschrijding – 
Beoordeling door de vonnisgerechten. 

De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de berechting van de zaak, 
waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet is overschreden; hij mag daarbij rekening 
houden met de houding van de beklaagde, onder meer met zijn verzoek tot uitstel  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Verschillende misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van 
hetzelfde misdadig opzet – Aanvang – Redelijke termijn. 

Wanneer de rechter, door een beoordeling in feite, vaststelt dat de verschillende 
misdrijven die bij hem aanhangig zijn, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn 
van hetzelfde misdadig opzet, begint de redelijke termijn voor het berechten van dit 
geheel van misdrijven pas op de dag waarop de vervolgde persoon verplicht wordt zich te 
verdedigen tegen het laatste feit dat de uitvoering vormt van dat opzet  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Recht op eerbiediging van het privé–, familie– en gezinsleven – Mondeling karakter van 
het debat – Verbod om stukken betreffende de persoonlijkheid en het milieu van een 
minderjarige beschuldigde te gebruiken – Mogelijkheid voor het hof van assisen om te 
beslissen dat de jury met deze stukken geen rekening mag houden – Procedure ter zitting 
– Hof van assisen. 

Het mondeling karakter van het debat voor het hof van assisen en het door artikel 55, Wet 
Jeugdbescherming opgelegde verbod om stukken die betrekking hebben op de 
persoonlijkheid van de minderjarige en op het milieu waarin hij leeft aan hem of aan de 
burgerlijke partij mede te delen, verzetten zich niet ertegen dat het hof van assisen voor 
recht zegt dat de jury met de verwijderde stukken en de ter zitting mondeling afgelegde 
verklaringen van getuigen met betrekking tot de persoonlijkheid en het milieu van de 
minderjarige beschuldigde geen rekening mag houden; hierdoor worden noch de artikelen 
6 en 8, E.V.R.M., noch artikel 16, Verdrag voor de rechten van het kind geschonden. 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Recht van verdediging – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen – Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – Verplichte verbeurdverklaring – Witwas – Strafzaken. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
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juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Toepasselijkheid – Onderzoeksgerechten – Eerlijk proces. 

Daar de beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen, onder 
meer deze die een buitenvervolgingstelling of een ontslag van onderzoek bevelen, geen 
uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervolging of over de vaststelling van 
burgerlijke rechten of verplichtingen, is het artikel 6,1 E.V.R.M. als dusdanig op die 
regeling van de rechtspleging niet toepasselijk  
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Daders van eenzelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven – Gelijktijdige 
vervolging voor dezelfde rechter – Recht op een eerlijk proces. 

Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en het 
recht op een eerlijk proces dat in art. 6.1 van het E.V.R.M. is vastgelegd, leggen geen 
gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van alle daders van een zelfde misdrijf 
of van samenhangende misdrijven. 
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 

Verplichting – Gerecht waarnaar de zaak is verwezen – Vernietiging beperkt tot de straf – 
Verwijzing na cassatie – Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoek. 

Na een vernietiging die beperkt is tot de straf, van een beslissing die, na te hebben 
verklaard dat de duur van de vervolgingen de redelijke termijn niet had overschreden, 
heeft gezegd dat de telastleggingen bewezen zijn en de straffen heeft bevestigd die de 
eerste rechter aan de beklaagde heeft opgelegd, moet het gerecht op verwijzing 
onderzoeken, voor het tijdvak na de beslissing waarbij de telastleggingen bewezen zijn 
verklaard, of de redelijke termijn al dan niet is overschreden en, zo dit het geval is, de 
gevolgen daarvan wat betreft de toepassing van de straf beoordelen. (Artikelen 426 en 427 
Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0058.F nr. 240 

Aanvullend protocol – Retentierecht – Eigendom. 

De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de 
schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht op ongestoord genot 
van eigendom. (Art. 544 Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0478.N nr. 245 

Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot invrijheidstelling – 
Toepassingsgebied. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 
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Voorlopige hechtenis na uitlevering – Beoordeling – Redelijke termijn. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt dat is 
neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn veroordeling, kan 
de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3, E.V.R.M. is bepaald alleen toetsen 
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel 
waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op de rechtspleging waarop 
de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond en die volgt op zijn 
veroordeling  (Art. 27, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Houding van de opgesloten persoon – Beoordeling – Redelijke termijn. 

De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in art. 5.3, E.V.R.M., niet is 
overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over "de houding" van de 
opgesloten persoon. 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Draagwijdte – Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het 
plegen van het misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Art. 1, Aanvullend protocol E.V.R.M., verbiedt de verplichte verbeurdverklaring niet, die 
krachtens de wet wordt uitgesproken, van de zaken welke gediend hebben tot het plegen 
van misdaden of wanbedrijven. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Witwassen van vermogensvoordelen – Recht van verdediging – Artikel 6.3.a – 
Delictomschrijving – Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het basismisdrijf 
– Vereiste – Grenzen. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Voorlopige hechtenis – Beoordeling – Redelijke termijn – Overschrijding. 

Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde art. 5.3 E.V.R.M. is 
bepaald, al dan niet is overschreden, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis, de duur van de rechtspleging in aanmerking nemen vanaf de vrijheidsberoving 
tot op het ogenblik van zijn beslissing  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een 
huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
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geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Bij wet bepaalde beperkingen. 

De term "wet", die wordt gebruikt in art. 10.2 E.V.R.M., slaat op elke, al dan niet 
geschreven regel van nationaal recht, zoals die door de rechtspraak wordt geïnterpreteerd, 
mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk is voor de 
betrokken personen  (Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Geoorloofd karakter – Bij wet bepaalde 
beperkingen – Kort geding – Bevoegdheid. 

Aangezien de grondwettelijke en wettelijke bepalingen die de rechter in kort geding de 
bevoegdheid verlenen om voorlopig de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om 
subjectieve rechten te vrijwaren, voldoende nauwkeurig zijn, staan ze niet in de weg aan 
de in art. 10.2 E.V.R.M. bedoelde beperkingen, mits die steun vinden in de wet  (Art. 144 
Grondwet 1994; Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 18, tweede lid, 584 en 1039 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Voorlopige hechtenis – Recht op inzage van het dossier – Inverdenkinggestelde. 

Art. 5.4, E.V.R.M. verbiedt niet dat bij wet bepaalde beperkingen worden gesteld aan het 
recht van de inverdenkinggestelde om inzage te krijgen van het onderzoeksdossier 
alvorens voor de gerechten te verschijnen die uitspraak moeten doen over de wettigheid 
van zijn hechtenis; een beperking in de uitoefening van dit recht kan gerechtvaardigd zijn 
wanneer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de 
noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van de 
personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze uitvoeren, en zo daar een 
rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke en onpartijdige rechter de 
wettigheid van de rechtspleging kan onderzoeken  (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Observatie – Bijzondere opsporingsmethoden – Vertrouwelijk dossier – Geen inzage van 
het vertrouwelijk dossier – Inverdenkinggestelde – Onderzoek in strafzaken. 

Uit het feit dat alleen de procureur des Konings, de onderzoeksrechter en de kamer van 
inbeschuldigingstelling inzage hebben van het vertrouwelijk dossier dat bij art. 47septies, 
Sv., is bepaald, terwijl de inverdenkinggestelde dit recht niet heeft, kan geen schending 
van art. 5.4, E.V.R.M., en evenmin een miskenning van zijn recht van verdediging noch 
van zijn recht op een eerlijk proces worden afgeleid  (Art. 47septies Wetboek van 
Strafvordering; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.) 
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7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Belaging – Miskenning – Artikel 7.1 – Beginsel van de wettigheid van de aantijgingen – 
Definitie – Artikel 442bis, Sw.. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Gevolg voor de herstelvordering – Stedenbouw – Schuldigverklaring – Sanctie – 
Redelijke termijn – Overschrijding. 

Een eenvoudige schuldigverklaring door de bodemrechter in geval van overschrijding van 
de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting om uitspraak te doen 
over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw – Sanctie – 
Redelijke termijn – Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Veroordeling in de kosten en tot teruggave – Schuldigverklaring – Sanctie – Redelijke 
termijn – Overschrijding. 

De uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" in het tweede lid van artikel 21ter, 
V.T.Sv., maakt bij overschrijding van de redelijke termijn de uitspraak van de teruggave 
niet facultatief  
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Verplichting – Betekening – Vermelding van het recht om verzet aan te tekenen en van de 
termijn daartoe – Veroordeling bij verstek – Vermeldingen. 

Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen op dat de 
akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet maken 
van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht 
uit te oefenen. 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van rechtsmacht. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt. 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Voorlopige hechtenis – Handhaving 
– Verslag. 

Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet doen inzake de voorlopige 
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hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat 
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt  (Art. 30, § 3, eerste lid Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2006 P.2006.0893.F nr. 364 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Toepassing. 

Artikel 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de beslissingen van de vonnisgerechten 
wanneer ze, zoals te dezen, geen uitspraak doen over de gegrondheid van een ingestelde 
strafvervolging maar over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Recht van verdediging – Weigering – Verzoek tot het stellen van bijkomende 
onderzoeksmaatregelen – Niet pertinent – Getuigenverhoren – Artikel 6.3.d – 
Vonnisgerechten. 

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplichten de 
bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite, heeft 
vastgesteld dat zij niet pertinent zijn  (Artikelen 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Weigering – Verzoek tot het stellen van bijkomende onderzoeksmaatregelen – Niet 
pertinent – Vonnisgerechten – Eerlijk proces. 

Noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces, verplichten de 
bodemrechter om onderzoeksmaatregelen te bevelen waarvan hij, in feite, heeft 
vastgesteld dat zij niet pertinent zijn  (Artikelen 6.1 en 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Raad van beroep – Gelding – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – 
Algemeen rechtsbeginsel – Orde der geneesheren – Provinciale raad. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
bevestigd in artikel 6.1 E.V.R.M., geldt voor alle rechtscolleges, zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Draagwijdte voor de strafrechter en de openbare partij – Verzachtende omstandigheden – 
Strafzaak. 

Artikel 6.1 E.V.R.M. vereist niet dat bij verzachtende omstandigheden de rechter een straf 
moet kunnen opleggen die afwijkt van de bij de wet bepaalde straf; die bepaling verbiedt 
ook niet dat de wet aan de openbare partij de mogelijkheid verleent de beklaagde voor een 
bepaald misdrijf bij verzachtende omstandigheden een transactie aan te bieden maar de 
strafrechter verplicht bij ontstentenis van een transactie de beklaagde een straf op te 
leggen binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten die ze bepaalt. 
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 

Beoordeling door het Hof – Schending door een wetsbepaling. 

Het Hof beoordeelt, zoals elke rechter, zelf of een wetsbepaling artikel 6 E.V.R.M. 
schendt. 
12 september 2006 P.2006.0416.N nr. 406 
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Recht van verdediging – Rechtspleging voor het vonnisgerecht – Toelating tot inzage van 
het strafdossier – Weigering tot het afleveren van kopie van enkele stukken van het 
strafdossier. 

Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het vonnisgerecht 
geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, is geen miskenning 
van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van 
artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer die beklaagde, zoals de appelrechters 
vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft gekregen en deze alleszins tijdig heeft 
kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich 
erop kan beroepen. 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Witwassen van vermogensvoordelen – Vermoeden van onschuld – Kennis van de 
delictuele oorsprong of illegale herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze 
oorsprong of herkomst niet gekend door het openbaar ministerie – Geen precisering of 
vermelding in de dagvaarding, rechtsvordering of oproeping – Heling. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Witwassen van vermogensvoordelen – Recht van verdediging – Kennis van de delictuele 
oorsprong of illegale herkomst van de vermogensvoordelen – Precieze oorsprong of 
herkomst niet gekend door het openbaar ministerie – Geen precisering of vermelding in 
de dagvaarding, rechtsvordering of oproeping – Heling. 

Daar het voor een schuldigverklaring aan een van de witwasmisdrijven van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek niet noodzakelijk vereist is dat de dader de precieze 
oorsprong of herkomst van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek kende of 
moest kennen, kan geen miskenning van het recht van verdediging, van de bewijslast in 
strafzaken of van het vermoeden van onschuld worden afgeleid uit het feit dat het 
openbaar ministerie die precieze oorsprong evenmin kende en dus in zijn dagvaarding, 
rechtsvordering of oproeping niet kon vermelden aan welke misdrijven de beweerdelijk 
witgewassen gelden gerelateerd waren  
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Rechtspleging voor het vonnisgerecht – Toelating tot inzage van het strafdossier – 
Weigering tot het afleveren van kopie van enkele stukken van het strafdossier – Strafzaken 
– Eerlijk proces. 

Dat een beklaagde in het kader van de behandeling van zijn zaak voor het vonnisgerecht 
geen kopie heeft gekregen van enkele stukken van het strafdossier, is geen miskenning 
van het recht van verdediging of van het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
wapengelijkheid, noch een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van 
artikel 297 Wetboek van Strafvordering, wanneer die beklaagde, zoals de appelrechters 
vaststellen, van die enkele stukken inzage heeft gekregen en deze alleszins tijdig heeft 
kunnen verifiëren, zodat hij ze derhalve voor de feitenrechter kan tegenspreken of zich 
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erop kan beroepen. 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Beoordeling – Redelijke termijn. 

De redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis wordt in de regel beoordeeld 
naar de loop van het ganse proces en niet enkel naar de verstreken tijd tussen bepaalde 
onderzoeksdaden onderling of tussen het afsluiten van het vooronderzoek en de 
aanhangigmaking van de zaak bij de rechter  
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Beoordeling – Redelijke termijn – Toezicht van het Hof – Vonnisgerecht. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming 
van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke 
overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het 
vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de vaststellingen die hij 
verricht geen gevolgtrekking afleidt die deze niet kunnen verantwoorden  
26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Vreemdelingen – Rechtsmiddel – Weigering van verblijf – Wettigheidsonderzoek – 
Onderzoeksgerechten – Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten verplicht zijn, waarbij het 
beroep aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van art. 7, eerste tot derde 
lid, Vreemdelingenwet van zijn vrijheid is beroofd, houdt niet in dat onderzocht moet 
worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsberoving verenigbaar is met de artikelen 
6.1 en 6.3 E.V.R.M. (Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 7, eerste tot derde lid, 71 
en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Vrijheid van meningsuiting – Bestraffing van door racisme of xenofobie ingegeven daden 
– Grenzen. 

Het feit dat aanzetten in het openbaar tot discriminatie, haat of geweld jegens een groep, 
een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de 
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nationale of etnische afstamming van deze leden of van sommigen onder hen, bestraft 
wordt, houdt geen beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting in die 
onverenigbaar is met art. 10 E.V.R.M. (Art. 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
4 oktober 2006 P.2006.0759.F nr. 460 

Vreemdelingen – Rechtsmiddel – Weigering van verblijf – Wettigheidsonderzoek – 
Onderzoeksgerechten – Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten verplicht zijn, waarbij het 
beroep aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van art. 7, eerste tot derde 
lid, Vreemdelingenwet van zijn vrijheid is beroofd, houdt niet in dat onderzocht moet 
worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsberoving verenigbaar is met de artikelen 
6.1 en 6.3 E.V.R.M. (Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 7, eerste tot derde lid, 71 
en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Recht van verdediging – Aanstelling – Deskundige – Bevoegdheid van de rechter – 
Omvang. 

Artikel 6, E.V.R.M., belet de bodemrechter niet om de relevantie te beoordelen van de 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoeksmaatregel, met name de 
aanstelling van een deskundige, voor zover hij door de gevorderde maatregel te weigeren, 
het recht van verdediging niet miskent  
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Recht van verdediging – Eerbiediging – Eerlijk proces. 

Wanneer eiser vrij uitleg heeft kunnen geven over alle gegevens die hij tegen de 
verweerders aanbracht, werden zijn recht van verdediging en, met name, zijn recht op een 
eerlijk proces, dat door artikel 6, E.V.R.M. is gewaarborgd, niet miskend. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 

Waarborg van eigendomsrecht – Bestaanbaarheid met het eigendomsrecht – Beslag – 
Strafzaken – Artikel 1 – Eerste aanvullend protocol – Onderzoek in strafzaken. 

Het beslag dat in de artikelen 35 en 35ter Wetboek van Strafvordering is bepaald en 
waarvan de pleegvormen in artikel 37 Wetboek van Strafvordering worden uitgewerkt, 
voldoet aan het legaliteitsbeginsel en het rechtsbeginsel van de rechtsstaat, en is in 
overeenstemming met artikel 1 Eerste Aanvullend E.V.R.M.–Protocol  (Art. 1 Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.; Artikelen 35, 35ter, 37 en 89 
Wetboek van Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0846.N nr. 493 

Draagwijdte – Gelijkheid der wapens – Gelijkheid tussen de partijen in het proces – 
Partijen met verschillende hoedanigheden en belangen – Recht op een eerlijk proces – 
Rechtsmiddelen. 

Het recht op een eerlijk proces, waaronder het recht op gelijke wapens valt, houdt alleen 
in dat iedere partij in het proces dezelfde processuele middelen moet kunnen aanwenden 
en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van stukken en gegevens die aan het 
oordeel worden voorgelegd van de rechter die van de zaak kennis neemt; daaruit volgt 
niet dat partijen met een verschillende hoedanigheid en belang, steeds over dezelfde 
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mogelijkheden moeten beschikken om rechtsmiddelen in te stellen  
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

Tuchtstraf – Toetsing door het Hof – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep 
– Beoordelingsbevoegdheid – Beroepstucht – Evenredigheid – Tuchtzaken. 

Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en 
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de 
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de 
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de 
Nederlandstalige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen een kennelijk 
onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3, E.V.R.M. heeft geschonden  
27 oktober 2006 D.2005.0028.N nr. 520 

Infiltratie – Gecontroleerde levering – Vertegenwoordiger van het openbaar gezag die 
ingaat op een verzoek tot medewerking vanwege een beklaagde – Recht op eerbiediging 
van het privé–leven – Inmenging van het openbaar gezag. 

Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van het privé–leven, het gezinsleven, het huis en de briefwisseling, in de zin 
van artikel 8.2, E.V.R.M., houdt in dat dit openbaar gezag zich ongevraagd inlaat of 
bemoeit met de uitoefening van het door artikel 8.1, E.V.R.M. gewaarborgde recht; dit is 
niet het geval wanneer een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, ingaande op het 
verzoek van de beklaagden of een van hen, zich bereid verklaart in te staan voor het 
transport van de verdovende middelen, die het voorwerp uitmaken van een door de 
beklaagden opgezette belangrijke internationale verhandeling van verdovende middelen. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Recht op eerbiediging van het privé–leven – Inmenging van het openbaar gezag. 

Inmenging van het openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van het recht op 
eerbiediging van het privé–leven, het gezinsleven, het huis en de briefwisseling, in de zin 
van artikel 8.2, E.V.R.M., houdt in dat dit openbaar gezag zich ongevraagd inlaat of 
bemoeit met de uitoefening van het door artikel 8.1, E.V.R.M. gewaarborgde recht; dit is 
niet het geval wanneer een vertegenwoordiger van het openbaar gezag, ingaande op het 
verzoek van de beklaagden of een van hen, zich bereid verklaart in te staan voor het 
transport van de verdovende middelen, die het voorwerp uitmaken van een door de 
beklaagden opgezette belangrijke internationale verhandeling van verdovende middelen. 
31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen – Strafzaken. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

Voorwaarden waaronder een rechtsmiddel wordt aangewend – Toepasselijkheid – Artikel 
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6.3.b. 

Artikel 6.3.b, E.V.R.M., dat de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
rechtbanken waarborgt, houdt geen verband met de voorwaarden waaronder een 
rechtsmiddel voor een gerecht wordt aangewend. 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Miskenning – Raadsheer die 
als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – Onpartijdige 
rechter – Eerlijk proces. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling en 
vervolgens in een correctionele kamer van datzelfde hof van beroep heeft gezeteld, kan 
een schending met zich meebrengen van art. 6.1 E.V.R.M., wanneer de vorige 
tussenkomst van de magistraat van die aard was of in een dergelijk stadium plaatsvond dat 
hij zich een mening over de grond van de zaak heeft moeten vormen; dat is niet het geval 
wanneer, rekening gehouden met de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt, 
de magistraat geen uitspraak heeft kunnen doen, noch over de aanwijzingen van schuld 
die de voorlopige hechtenis van de eiser kunnen verantwoorden, noch over de 
telastleggingen die van aard zijn om diens verwijzing naar het vonnisgerecht met redenen 
te omkleden  
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Rechtsvordering ingesteld voor het strafgerecht – Rechten van het slachtoffer – Voorrecht 
van rechtsmacht – Instellen van de strafvordering. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt  
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Vermoeden van onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie – Politie – Openbaar ministerie. 

Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie heeft betrekking op 
de rechters die oordelen over de gegrondheid van de tegen een persoon ingestelde 
strafvordering, niet op het openbaar ministerie of op de politie  
28 november 2006 P.2006.0863.N nr. 603 

Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep – Onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
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8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving aan de aangehouden persoon – Inhoud. 

De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel naar luid van artikel 2, § 4, 5°, W. 19 
dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, voldoen aan de 
vereisten van artikel 5.2, E.V.R.M. 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Eerlijke behandeling van de zaak – Getuige – Oordeel over de schuld – Mogelijkheid om 
dit oordeel op uitsluitende of beslissende wijze te steunen op de anonieme 
getuigenverklaring – Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN 
CULTURELE RECHTEN 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest – Artikel 14, § 3, g. 

Het verhoor met de polygraaf miskent het recht op stilzwijgen niet van degene die zich 
vrijwillig eraan onderwerpt en die op elk ogenblik kan beslissen ermee op te houden  
15 februari 2006 P.2005.1583.F nr. 95 

Herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw – Artikel 14 – 
Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN 

Toepasselijkheid – Beginsel van dubbele aanleg – Herstelvordering inzake stedenbouw – 
Artikel 14.5 – Artikel 14. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
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21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot invrijheidstelling – 
Toepassingsgebied – Artikel 14.3. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Witwassen van vermogensvoordelen – Recht van verdediging – Delictomschrijving – 
Artikel 14.3.a I.V.B.P.R. – Vaststellen van de bestanddelen – Precisering van het 
basismisdrijf – Vereiste – Grenzen. 

Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 3° en 4°, Strafwetboek heeft tot voorwerp 
het verhelen van onrechtmatig verkregen vermogensvoordelen door het plegen van een 
misdrijf en niet dit basismisdrijf zelf. Aan de vereisten van de artikelen 6.3.a E.V.R.M. en 
14.3.a I.V.B.P.R. is voldaan wanneer dit witwasmisdrijf nauwkeurig wordt omschreven, 
waaronder de illegale oorsprong van die vermogensvoordelen en de kennis hiervan door 
de dader, zonder dat het basismisdrijf zelf hoeft te worden omschreven of zelfs dat opgave 
ervan moet worden gedaan  
9 mei 2006 P.2006.0242.N nr. 263 

Onpartijdigheid van de rechter – Artikel 14.1 – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij 
een huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Artikel 15.1 – Belaging – Miskenning – Beginsel van de wettigheid van de aantijgingen – 
Definitie – Artikel 442bis, Sw.. 

Art. 442bis, Sw. geeft van het misdrijf belaging geen definitie die het beginsel van de 
wettigheid in strafzaken miskent  (Art. 442bis Strafwetboek.) 
7 juni 2006 P.2006.0207.F nr. 314 

Deskundigenverslag – Vermoeden van onschuld – Vermoedens van feitelijke aard – 
Fiscaal strafrecht – Artikel 14.2 – Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen – 
Strafzaken. 

De omstandigheid dat de rechter, in een fiscale strafzaak, vermoedens van feitelijke aard 
put uit het verslag van de gerechtsdeskundige die een tekort aan aangegeven inkomsten 
afleidt uit een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen zoals dat in het fiscaal 
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recht bestaat, is geen miskenning van het vermoeden van onschuld van de beklaagde. 
(Art. 14.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.2 Verdrag 
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.) 
31 oktober 2006 P.2006.0927.N nr. 530 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

GEZAG VAN GEWIJSDE 
Arrondissementsrechtbank – Omvang van het rechterlijk gewijsde. 

De redenen van een vonnis van de arrondissementsrechtbank hebben, wat de beoordeling 
van het geschil zelf betreft, geen gezag van gewijsde ten aanzien van de rechter naar wie 
de vordering wordt verwezen  (Artikelen 23 en 660 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 C.2005.0080.N nr. 15 

Gevolg – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak. 

Op het enkele hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vonnis van vrijspraak, 
moet de appelrechter over diens civielrechtelijke vordering oordelen en onderzoeken of 
het misdrijf, waarvoor de beklaagde werd vrijgesproken, bewezen is en of het aan de 
burgerlijke partij schade veroorzaakte; door dit te doen miskent de appelrechter het gezag 
van gewijsde van de vrijspraak niet  (Art. 202, 2° Wetboek van Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1438.N nr. 51 

Voorwerp en oorzaak van een vordering niet dezelfde als die van een latere 
rechtsvordering. 

Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is 
beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, 
volgt niet dat de rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag 
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde  (Artikelen 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 maart 2006 C.2004.0553.N nr. 184 

Gevolg – Beslissing waarbij bijkomende onderzoekshandelingen worden bevolen – 
Onderzoeksgerechten. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshandelingen beveelt, 
is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde, het onderzoeksgerecht blijft vrij 
om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging te oordelen dat het 
onderzoek volledig is  
4 april 2006 P.2005.1650.N nr. 195 

Tegenstelbaarheid aan derden. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat de beklaagde die geen partij was in de 
vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlastegelegde feiten kan 
aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren dat verworpen werd door het 
vonnis waarin hij geen partij is  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 
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Tegenstelbaarheid aan de partijen. 

De onherroepelijke beslissingen op de strafvordering over de grond van de zaak, hebben 
gezag van gewijsde t.a.v. de partijen in het strafproces en voor de gegevens waarover die 
partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren; dat gezag van gewijsde omvat 
wat noodzakelijk en zeker door het strafgerecht is beslist, m.b.t. de feiten die de beklaagde 
zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de strafrechtelijke 
beslissing noodzakelijkerwijze steunt  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

De onherroepelijke beslissingen op de strafvordering over de grond van de zaak, hebben 
gezag van gewijsde t.a.v. de partijen in het strafproces en voor de gegevens waarover die 
partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren; dat gezag van gewijsde omvat 
wat noodzakelijk en zeker door het strafgerecht is beslist, m.b.t. de feiten die de beklaagde 
zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de strafrechtelijke 
beslissing noodzakelijkerwijze steunt  
19 april 2006 P.2005.1547.F nr. 220 

Gelding ten opzichte van derden – Draagwijdte op gebied van sociale zekerheid. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat een partij, in een later 
burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten die uit het 
strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet vrij 
haar belangen heeft kunnen doen gelden; dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1 van 
het E.V.R.M. niet toepasselijk is  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 april 2006 S.2005.0075.N nr. 233 

Het gezag van gewijsde in strafzaken t.a.v. het later gevoerd burgerlijk proces hangt niet 
af van de voorwaarde dat de beslissing die met gezag van gewijsde is bekleed, van 
onwettigheden is gevrijwaard  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – Schending van het recht van de Europese 
Unie – Gevolg. 

Vermits het Hof van Justitie E.G. in vroegere arresten heeft geoordeeld dat, enerzijds, "het 
gemeenschapsrecht een nationale rechter niet gebiedt, nationale procedureregels die een 
beslissing kracht van gewijsde verlenen buiten toepassing te laten, ook al zou daardoor 
een schending van het gemeenschapsrecht door deze beslissing kunnen worden 
opgeheven", en, dat anderzijds, "de verplichting van het betrokken orgaan uit hoofde van 
artikel 10 EG, een in strijd met het gemeenschapsrecht tot stand gekomen definitieve 
beslissing opnieuw te onderzoeken, onder meer afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat bedoeld orgaan naar nationaal recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen", 
is er geen grond om het aldus beslechte rechtspunt opnieuw aan het Hof van Justitie E.G. 
voor te leggen. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van gewijsde in strafzaken – Later burgerlijk 
proces. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat een partij, in een later gevoerd 
burgerlijk proces, de gegevens kan betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, wanneer 
zij geen partij was in dat strafproces of daarin haar rechten en belangen niet vrij heeft 
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kunnen doen gelden  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Beslissing over de latere burgerlijke rechtsvordering – Omvang. 

Het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken verbiedt de rechter 
waarbij de latere burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, om hetgeen definitief, 
zeker en noodzakelijk door de strafrechter werd beslist over het bestaan van een feit dat 
de gemeenschappelijke grondslag van de burgerlijke rechtsvordering en van de 
strafvordering uitmaakt, opnieuw ter discussie te stellen  
14 juni 2006 P.2006.0073.F nr. 330 

Tegenstelbaarheid. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een gedingvoerende 
partij die geen partij was in het strafproces, de uit het strafproces afgeleide gegevens 
betwist  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
14 september 2006 C.2004.0488.F nr. 414 

Eenheid van opzet – Strafvordering – Gezag van gewijsde – Definitieve strafrechtelijke 
veroordeling – Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling. 

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat misdrijven 
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere 
feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden 
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de 
straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met die bepaling heeft de 
wetgever de grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering opgeheven die is 
afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met het collectief 
misdrijf  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 

KRACHT VAN GEWIJSDE 
De kracht van het gewijsde van een rechterlijke beslissing is vreemd aan de regel dat de 
rechter in een procedure gebonden is door de beslissingen in een vorige procedure, 
waarop een partij zich beroept. (Art. 28 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2005.0078.N nr. 121 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Samenstelling – Wettigheid – Heropening van het debat – Bepaald onderwerp – 
Voortzetting – Latere beslissing over de vordering – Zetel – Beslissing. 

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing 
bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere 
beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vorige 
terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een zetel waarvoor het debat in zijn 
geheel is hervat  (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
13 februari 2006 C.2004.0411.F nr. 91 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Rechtbank van koophandel – Verhindering – 
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Samenstelling van het rechtscollege. 

De verhinderde rechter in handelszaken kan enkel vervangen worden door een 
plaatsvervangende rechter in handelszaken. (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Rechter in handelszaken – Vervanging – Advocaat – Rechtbank van koophandel – 
Verhindering – Samenstelling van het rechtscollege. 

Enkel in het geval dat een rechter in handelszaken onvoorzien afwezig is, kan de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel een op het tableau van de Orde ingeschreven 
advocaat die ten minste dertig jaar oud is aanwijzen om de verhinderde rechter te 
vervangen  (Art. 322, derde lid Gerechtelijk Wetboek.) 
23 februari 2006 C.2004.0530.N nr. 107 

Mogelijke betrokkenheid van derden – Heropening van het debat om derden in het geding 
te betrekken – Burgerlijke aansprakelijkheid. 

Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsook de partijautonomie komen 
niet in het gedrang wanneer de rechter inzake burgerlijke aansprakelijkheid wijst op de 
mogelijke betrokkenheid van derden en de heropening van het debat beveelt om aan de 
partijen de mogelijkheid te bieden om derden in het geding te betrekken. (Art. 297 
Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0079.N nr. 189 

STRAFZAKEN 
Rechter op verwijzing – Wettigheid – Cassatie – Rechter die aangewezen werd om een 
wettig verhinderde rechter te vervangen bij de uitspraak van de vernietigde beslissing – 
Zelfde rechter die na vernietiging van de beslissing als verwijzingsrechter zetelt – 
Samenstelling van de zetel. 

De regel vervat in, onder meer de artikelen 214, 427 tot 429 Wetboek van Strafvordering 
en 1110 Gerechtelijk Wetboek, krachtens dewelke de rechter die heeft deelgenomen aan 
een vernietigde beslissing geen zitting kan houden in het gerecht dat, na cassatie, opnieuw 
uitspraak doet, houdt enkel in dat de rechter die na cassatie uitspraak doet, geen kennis 
van de zaak mag genomen hebben en niet mag deelgenomen hebben aan het beraad dat tot 
de vernietigde beslissing heeft geleid; niets belet derhalve de rechter, die, met toepassing 
van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, aangewezen is om een rechter die 
deelgenomen heeft aan de vernietigde beslissing bij de uitspraak te vervangen, zonder 
evenwel bij die gelegenheid zelf van de zaak kennis te hebben genomen, later, na de 
vernietiging van die beslissing, in de zaak ten gronde te zetelen  
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Verdaging naar een latere terechtzitting – Anders samengestelde rechtbank – 
Samenstelling van het rechtscollege – Neerlegging van conclusie – Bijwonen van alle 
zittingen – Getuigenverhoor en in voortzetting gesteld – Vonnis. 

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de beslissing is gewezen door 
de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, dient zij te worden 
nietigverklaard  (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
15 maart 2006 P.2005.1425.F nr. 152 
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Rechtbanken – Samenstelling – Risico van kritiek wegens vorig optreden in dezelfde zaak 
– Strafvordering – Magistraat. 

Het enkel risico dat een rechter wordt bekritiseerd wegens een vorig optreden in dezelfde 
zaak leidt niet tot de onverenigbaarheid. (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W. – Strafvordering. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Wraking – Beslissing op 
verwijzing na vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil – Onderzoeksgerechten. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Vormvereisten – Griffier – Onderzoeksrechter – Handtekening – Aanvullende 
onderzoeksverrichtingen – Onderzoeksmaatregel – Beschikking. 

Noch artikel 61quinquies, Sv., noch artikel 170, Ger.W. vereisen dat de beschikking 
waarbij de onderzoeksrechter uitspraak doet over de vordering tot het vervullen van een 
aanvullende onderzoeksverrichting, door zijn handtekening, getuigt van de bijstand van de 
griffier  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Samenstelling – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Artikel 292, Ger.W. – 
Raadsheer die als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan – 
Begrip – Strafvordering. 

De omstandigheid dat een voorzitter in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
gezeteld en vervolgens in een correctionele kamer van hetzelfde hof van beroep, is geen 
uitoefening van verschillende ambten in dezelfde zaak, aangezien het rechterlijk ambt van 
de interveniënt hetzelfde is gebleven  (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

Samenstelling van het rechtscollege – Onderzoek hervat "ab initio" – Wijziging van het 
rechtscollege. 

Wanneer na een wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, de correctionele 
rechtbank het onderzoek "ab initio" hervat, kan het zijn beslissing gronden op 
getuigenverklaringen voor een anders samengesteld rechtscollege wanneer die 
verklaringen in het proces–verbaal van de terechtzitting werden opgenomen  
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29 november 2006 P.2006.0958.F nr. 610 

RECHTERLIJKE TUCHT 
Rechter – Tuchtonderzoek – Weigering te antwoorden – Tekortkoming – Ambtsplichten. 

De magistraat die, tijdens de tegen hem ingestelde tuchtvordering, weigert te antwoorden 
aan de door de eerste voorzitter van het hof van beroep aangewezen raadsheer–
onderzoeker omdat hij de procedure bekritiseert, begaat geen fout en verzuimt bijgevolg 
zijn ambtsplichten niet  (Artikelen 404 en 405 Gerechtelijk Wetboek; Art. 34 Wet 7 juli 
2002.) 
12 januari 2006 D.2005.0013.F nr. 32 

Rechter – Gewoonlijk verzuim het beraad te beëindigen – Tekortkoming – Ambtsplichten. 

De magistraat die, nu hij eraan schuldig wordt bevonden gewoonlijk, zonder opgave van 
redenen op het zittingsblad en zonder de eerste voorzitter van het hof van beroep op de 
hoogte te brengen, te verzuimen zijn beraad te beëindigen binnen de wettelijke termijnen, 
en bijgevolg verwarring heeft gezaaid bij heel wat rechtzoekenden, tekortgekomen is aan 
de vereiste collegialiteit en de werking van de rechtbank heeft verstoord, verzuimt zijn 
ambtsplichten, zodat tegen hem de tuchtstraf van zes maanden schorsing wordt 
uitgesproken  (Artikelen 404 en 405 Gerechtelijk Wetboek; Art. 34 Wet 7 juli 2002.) 
12 januari 2006 D.2005.0013.F nr. 32 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Rechter die 
vervolgd wordt in het kader van een strafrechtelijke procedure – Vervolgde rechter die 
verschillende collega's van de zetel als getuigen voor het hof van beroep heeft 
gedagvaard – Gevoel van onbehagen bij de leden van de rechtbank wegens een eerdere 
tuchtrechtelijke procedure – Vordering tot onttrekking. 

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de door de verzoeker aangevoerde 
omstandigheden in zijn vordering tot onttrekking van een tuchtrechtelijke procedure die 
tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld, wegens gewettigde verdenking, aan 
een rechtbank van eerste aanleg, met name de omstandigheid dat de rechter, waartegen 
die tuchtrechtelijke vervolging loopt, voor het hof van beroep van het rechtsgebied 
waaronder de rechtbank ressorteert, verschillende collega's van de zetel als getuige heeft 
gedagvaard in het kader van een tegen hem gevoerde strafrechtelijke procedure, en het 
onbehagen bij de leden van de rechtbank na een eerdere tuchtrechtelijke procedure tegen 
die rechter, waarbij het Hof van Cassatie de onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking heeft bevolen en de verwijzing van de zaak naar een rechtscollege van een 
ander rechtsgebied, bij de partij en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen 
ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters die kennis 
moeten nemen van de maatregelen waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan 
geven, beveelt het de onttrekking van de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg en 
verwijst het die naar een rechtbank van eerste aanleg van een ander rechtsgebied  
(Artikelen 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Procedure 
ingesteld door de voorzitter van de rechtbank – Beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale Tuchtraad – Vernietiging 
door het Hof van de beslissing tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad – Onttrekking – Vordering tot onttrekking – Rechtvaardiging. 

Wanneer het Hof van Cassatie de onttrekking beveelt, van een tuchtprocedure die door de 
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voorzitter van de rechtbank tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld wegens 
gewettigde verdenking, aan een rechtbank van eerste aanleg, en de zaak verwijst naar een 
andere rechtbank van eerste aanleg, vernietigt het de beslissing van de voorzitter die, in de 
overtuiging dat een zware tuchtstraf gerechtvaardigd kan zijn, de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad aanhangig maakt. Het gerecht op verwijzing moet immers over de volle 
bevoegdheid beschikken om een onderzoek in te stellen naar de feiten en inzonderheid de 
bevoegdheid om na afloop van zijn onderzoek het gevolg te beoordelen dat daaraan moet 
worden gegeven. (Artikelen 410, § 1, 1°, 411, § 2, 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Raad van beroep – Orde van 
Advocaten. 

Uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten is 
samengesteld uit vier advocaten en een magistraat valt niet af te leiden dat dit 
rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6, § 1, E.V.R.M., 
noch dat het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter geschonden 
wordt  (Art. 473 Gerechtelijk Wetboek.) 
5 januari 2006 D.2005.0005.N nr. 11 

Rechtbank – Ontvankelijk – Gemeentebelastingen – Administratieve beslissing – 
Bevoegdheid – Beroep – Beschikkingsbeginsel – Bezwaarschrift. 

Door een bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting dat door de betwiste 
administratieve beslissing is aangenomen, niet ontvankelijk te verklaren, overschrijden de 
appelrechters de grenzen waarbinnen de zaak bij hen aanhangig was en miskennen zij het 
algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd  
20 januari 2006 F.2005.0010.F nr. 47 

Arbeidsprestaties – Vaststelling van contractbreuk – Afstand van het recht om 
onrechtmatige beëindiging lastens werkgever in te roepen – Onaantastbare beoordeling – 
Vrijstelling – Essentieel bestanddeel – Arbeidsovereenkomst – Einde – Afstand – 
Werknemer. 

Bij ontstentenis van het verder verrichten van arbeidsprestaties in de door de werkgever 
éénzijdige gewijzigde voorwaarden die de rechters vaststellen, vermocht het arrest niet af 
te leiden dat de werknemer afstand had gedaan van zijn recht de éénzijdige beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in te roepen. (Art. 1134 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 39, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
23 januari 2006 S.2005.0088.N nr. 49 

Ambtshalve aanvullen der redenen – Algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
het recht van verdediging – Burgerlijke zaken – Bevoegdheid van de rechter. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 



– 309 – 

Ambtshalve aanvullen der redenen – Burgerlijke zaken – Bevoegdheid van de rechter – 
Beschikkingsbeginsel. 

De rechter miskent noch het beschikkingsbeginsel noch het recht van verdediging 
wanneer hij de door de partijen aangevoerde redenen ambtshalve aanvult en daarbij steunt 
op feiten die de partijen regelmatig aan zijn beoordeling hebben voorgelegd en door hen 
besproken konden worden  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
24 maart 2006 C.2005.0360.F nr. 173 

Bestaan – Niet–toepasselijkheid van tegenstrijdige rechterlijke beslissingen. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van "de niet–toepasselijkheid van tegenstrijdige 
rechterlijke beslissingen". 
29 maart 2006 P.2005.1631.F nr. 180 

Bestaan – Eerbiediging van de redelijke termijn. 

Er bestaat geen "algemeen rechtsbeginsel van het recht op eerbiediging van de redelijke 
termijn". 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Toepassing in de tijd – Beginsel "non bis in idem". 

Het beginsel ne bis in idem, neergelegd in artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 moet toepassing vinden op een in een 
overeenkomstsluitende staat ingeleide strafrechtelijke procedure wegens feiten waarvoor 
de betrokkene reeds in een andere overeenkomstsluitende staat is veroordeeld, zelfs al 
was deze overeenkomst in deze laatste staat nog niet van kracht op de datum van 
uitspraak van die veroordeling, voor zover de overeenkomst in de betrokken 
overeenkomstsluitende staten van kracht was op het tijdstip van de beoordeling van de 
toepassingsvoorwaarden inzake het beginsel ne bis in idem door de instantie waarbij de 
tweede procedure werd ingeleid  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
– Beginsel "non bis in idem" – Toepassing. 

Het relevante criterium voor de toepassing van artikel 54 van de Schengen–
uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 is de gelijkheid van de materiële feiten, 
begrepen als het bestaan van een geheel van feiten die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, ongeacht de juridische kwalificatie van deze feiten of het beschermde 
rechtsbelang; strafbare feiten van uitvoer en invoer van dezelfde verdovende middelen 
waarvoor in verschillende staten die partij zijn bij deze overeenkomst, vervolging is 
ingesteld, dienen in beginsel te worden beschouwd als "dezelfde feiten" in de zin van dit 
artikel 54, maar het is aan de bevoegde nationale instanties om dit uiteindelijk te 
beoordelen  
16 mei 2006 P.2004.0265.N nr. 273 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad 
van beroep – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken – 
Stafhouder. 

De enkele omstandigheid dat een lid van de tuchtraad van beroep van een balie in zijn 
hoedanigheid van stafhouder aanwezig was bij een huiszoeking door een 
onderzoeksrechter in het kantoor van een advocaat, tijdens een gerechtelijk onderzoek, dat 
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geleid heeft tot diens strafrechtelijke veroordeling, die ook de grondslag was van zijn 
tuchtvervolging, heeft niet tot gevolg dat dit lid daarbij een betrokken overheid was die 
kennis nam van dat onderzoek of aldus een standpunt innam over de grond van die 
strafvervolging, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat de aldus samengestelde 
tuchtraad van beroep niet meer met de vereiste objectieve onpartijdigheid over die 
tuchtvervolging kan oordelen  (Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 
15 mei 1981; Artikelen 87 en 88 Wetboek van Strafvordering.) 
18 mei 2006 D.2005.0015.N nr. 281 

Adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio". 

Het adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio" is geen algemeen 
rechtsbeginsel  (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2004.0573.F nr. 370 

Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van 
ambten – Hof van beroep – Raadsheer die als lid van de K.I., op grond van artikelen 
235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, Ger.W.. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

Bestaan – Beginsel volgens welk het strafvorderingrecht strikt dient te worden toegepast. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens welk het strafvorderingrecht strikt moet 
worden geïnterpreteerd. 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Miskenning. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn wordt 
miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht kan 
worden gevreesd dat hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de 
rechtzoekende recht heeft  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Raad van beroep – Gelding – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Orde 
der geneesheren – Provinciale raad. 

Het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
bevestigd in artikel 6.1 E.V.R.M., geldt voor alle rechtscolleges, zo ook voor de 
provinciale raad en voor de raad van beroep van de Orde der geneesheren  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Onderzoeksrechter – Onderzoekshandelingen – Gebrek aan onpartijdigheid – Nietigheid 
– Omvang – Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter. 

Een onderzoeksrechter die publiekelijk een standpunt heeft ingenomen over de schuld van 
een inverdenkinggestelde verliest zijn vermogen om op onpartijdige wijze de 
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verantwoordelijkheid te dragen voor het onderzoek à charge en à décharge; hieruit kan 
evenwel niet worden afgeleid dat alle door die magistraat verrichte handelingen 
noodzakelijk nietig zijn  
20 september 2006 P.2006.0681.F nr. 428 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Het beginsel van de scheiding der machten, dat een evenwicht beoogt tussen de 
verschillende machten van de Staat, impliceert niet dat hij in het algemeen ontheven zou 
zijn van de verplichting om de schade te herstellen die in de uitoefening van de 
wetgevende functie door zijn fout of die van zijn organen aan een derde is toegebracht; 
een rechtbank van de rechterlijke orde die heeft kennisgenomen van een vordering tot 
herstel van schade veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is 
vastgelegd door een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, in casu art. 6.1. 
E.V.R.M., is bevoegd om na te gaan of de wetgevende macht op passende of toereikende 
wijze zijn wetgevende opdracht heeft uitgevoerd zodat de Staat die verplichting kan 
nakomen, ook al verleent de norm die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen 
welke middelen moeten worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren  
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2002.0570.F nr. 445 

Onderzoeksrechter – Onderzoeksmaatregelen – Aanvullende onderzoeksverrichtingen – 
Debat op tegenspraak – Beschikking. 

Artikel 61quinquies, Sv. bepaalt niet dat de onderzoeksrechter uitspraak doet over een 
vordering tot het stellen van een aanvullende onderzoekshandeling na een debat op 
tegenspraak. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Door de rechter vervangen redenen – 
Burgerlijke zaken. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Door de rechter vervangen redenen – Burgerlijke zaken – Beschikkingsbeginsel. 

Het arrest dat, door te steunen op feiten die tijdens een tegensprekelijk debat regelmatig 
ter beoordeling aan de appelrechter zijn voorgelegd, enkel de door de partijen 
aangevoerde redenen vervangt zonder enig ander geschil op te werpen waarvan de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het 
recht van verdediging  (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0481.F nr. 483 

Instellen van een rechtsmiddel tegen iedere rechterlijke beslissing. 

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat een rechtsmiddel mogelijk maakt tegen 
iedere rechterlijke beslissing  
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 
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Prijs – Huur van werk – Vaststelling te goeder trouw – Aannemer. 

De regel volgens welke, in een contract van huur van werk, de prijs voor het werk, op het 
einde ervan en behoudens andersluidende overeenkomst, door de aannemer eenzijdig en 
te goeder trouw wordt vastgesteld, onder voorbehoud van de marginale toetsing door de 
rechter, is geen algemeen rechtsbeginsel. 
9 november 2006 C.2005.0218.F nr. 551 

Wettelijkheidsbeginsel – Beginsel van behoorlijk bestuur – Belastingzaken – Recht op 
rechtszekerheid – Grenzen. 

Het recht op rechtszekerheid, één van de beginselen van behoorlijk bestuur die bindend 
zijn voor de belastingadministratie, houdt niet in dat de belastingplichtige die met de 
administratie een akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, van de administratie 
de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord te zijnen aanzien geen 
gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken  
20 november 2006 F.2005.0059.F nr. 578 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het vermoeden van onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

Recht van verdediging – Niet aangevoerde reden – Burgerlijke zaken – Bevoegdheid van 
de rechter. 

De rechter miskent het recht van verdediging van de eiser wanneer hij diens 
rechtsvordering verwerpt op een door de verweerder niet aangevoerde grond, zonder de 
eiser de gelegenheid te geven zijn verweermiddelen op dat punt voor te dragen  
23 november 2006 C.2006.0006.F nr. 595 

Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Ambtshalve opgeworpen grond – 
Ontbreken van een debat op tegenspraak – Burgerlijke zaken. 

Het recht van verdediging van de eiser wordt geschonden door de rechter die weigert op 
de vordering recht te doen zonder het middel waarop de verweerder zich niet beroepen 
heeft en dat de rechter ambtshalve opgeworpen heeft, aan de tegenspraak van de partijen 
te onderwerpen  
7 december 2006 C.2004.0501.F nr. 627 

Samenstelling – Orde der dierenartsen – Gemengde raad van beroep – Onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken. 

Het loutere feit dat de leden–dierenartsen van de gemengde raad van beroep van de Orde 
der dierenartsen zijn aangewezen onder de leden van de gewestelijke raad wiens 
beslissing wordt bestreden, volstaat niet om bij de tuchtrechtelijk vervolgde dierenarts een 
schijn van partijdigheid te kunnen wekken. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, vijfde lid Wet 
19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen.) 
8 december 2006 D.2005.0011.N nr. 633 
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Arbeidsrechtbank – Voorwaarden – Verblijfsvoorwaarde – Behartigenswaardige gevallen 
– Beslissing van de minister – Beginsel van de scheiding der machten – Betwisting – 
Bevoegdheid – Afwijking – Gewaarborgde gezinsbijslag – Gezinsbijslag. 

De arbeidsrechtbank die kennis neemt van een geschil over een beslissing die de minister 
of zijn ambtenaar genomen heeft op grond van de hem toevertrouwde discretionaire 
bevoegdheid, is weliswaar bevoegd om toezicht te houden op de wettigheid van de 
bestreden beslissing, en na te gaan of de minister of zijn ambtenaar bij het uitoefenen van 
zijn bevoegdheid niet onredelijk of willekeurig heeft gehandeld, maar vermag niet aan het 
bestuur zijn beoordelingsbevoegdheid te ontnemen en zich aldus in de plaats van het 
bestuur te stellen  (Art. 2, tweede lid Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde 
gezinsbijslag; Art. 580, 8°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
11 december 2006 S.2006.0016.N nr. 637 

RECHTSBIJSTAND 
Ontvankelijkheid – Verwerping van het verzoek – Bureau voor rechtsbijstand van het Hof 
van Cassatie – Cassatieberoep door de aanvrager van de rechtsbijstand. 

Tegen de beslissingen over rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, staat voor de 
aanvrager van de rechtsbijstand geen cassatieberoep open  (Art. 688 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0516.N nr. 313 

Vordering voor de rechtbank van eerste aanleg – Bevoegdheid – Bureau. 

Uit art. 670, tweede lid, Ger.W., vloeit voort dat het Bureau voor rechtsbijstand van het 
Hof van Cassatie niet bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot aanwijzing van 
een advocaat bij het Hof, met het oog op het instellen van een eventuele 
aansprakelijkheidsvordering voor de rechtbank van eerste aanleg, tegen een raadsman die 
de verzoeker niet heeft voorgesteld om cassatieberoep in te stellen tegen een arrest dat 
tegenover hem kracht van gewijsde heeft gekregen  (Art. 670, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
23 november 2006 G.2006.0156.F nr. 597 

RECHTSMISBRUIK 
Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de rechthebbende dat recht uitoefent zonder 
redelijk en afdoend belang, op een wijze die de perken van de normale uitoefening van 
zijn rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat  
6 januari 2006 C.2004.0358.F nr. 18 

RECHTSVORDERING 
Ontvankelijkheid – Wettige hoedanigheid en belang – Strafzaken. 

In de regel kan niemand in rechte optreden of een rechtsmiddel instellen zonder 
hoedanigheid of wettig belang. 
25 oktober 2006 P.2006.1082.F nr. 515 

RECHTSWEIGERING 
Er is geen rechtsweigering als de rechter beslist dat hij geen rechtsmacht heeft om kennis 
te nemen van het bij hem aanhangig gemaakte geschil. (Art. 5 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 
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Artikel 5, Ger.W. – Begrip. 

De omstandigheid dat de vergoeding van de kosten van de verdediging door de wetgever 
zou kunnen worden geregeld, ontheft de rechter niet van de verplichting om over het 
voorwerp van de vordering uitspraak te doen  
11 oktober 2006 P.2006.0627.F nr. 479 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN 

ALGEMEEN 
Recht van verdediging – Afwezigheid van redenen. 

Uit het enkel feit dat een rechterlijke beslissing niet met redenen is omkleed kan geen 
schending van het recht van verdediging worden afgeleid  
8 september 2006 D.2005.0014.N nr. 399 

Vergissing – Strafzaken – Vermelding van wetsbepaling die straf bepaalt. 

De vermelding van de wetsbepaling die een straf voor het bewezen verklaarde feit 
bepaalt, is slechts een vormvereiste, zodat een vergissing van de rechter bij de aanduiding 
van dergelijke bepaling krachtens de artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering 
niet tot cassatie kan leiden  
10 oktober 2006 P.2006.0473.N nr. 472 

GEEN CONCLUSIE 
Motiveringsplicht – Gerechtskosten – Veroordeling in de kosten. 

Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter de veroordeling in de kosten 
niet motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
17 januari 2006 P.2005.1118.N nr. 38 

In aanmerking te nemen gegevens – Gegevens voorafgaand aan de geïncrimineerde 
periode – Bewijs – Toepassing. 

De rechter, die onaantastbaar de bewijswaarde van alle hem regelmatig overgelegde en 
aan tegenspraak onderworpen stukken en feitelijke gegevens beoordeelt, mag stukken die 
betrekking hebben op feitelijke gegevens van voor de geïncrimineerde periode ook in zijn 
oordeel betrekken  
31 januari 2006 P.2005.0651.N nr. 61 

Toepasselijkheid – Bijzondere verbeurdverklaring – Bijzondere motiveringsplicht – 
Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf 
van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – Verplichte verbeurdverklaring – Artikel 195, 
tweede lid, Sv.. 

Vermits de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van 
het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht is, motiveert 
de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede lid, Sv., is op 
deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – 
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Verplichte verbeurdverklaring. 

Vermits de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van 
het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht is, motiveert 
de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede lid, Sv., is op 
deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing  
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Uitoefening – Motivering – Discretionaire macht van de voorzitter – Hof van assisen. 

Bij ontstentenis van een conclusie gericht tot het hof van assisen, oefent de voorzitter aan 
wie door de verdediging een verzoek wordt gericht, zijn discretionaire bevoegdheid uit, 
hetgeen inhoudt dat de voorzitter beslist al dan niet in te gaan op dat verzoek, zonder dat 
hij ertoe gehouden is die beslissing nader te motiveren  (Art. 268 Wetboek van 
Strafvordering.) 
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

Rechtspleging – Gevolg – Beroep bij de rechterlijke macht – Advies van het openbaar 
ministerie – Afwijkende beslissing van de rechter – Artikel 72, Vreemdelingenwet – 
Maatregel van vrijheidsberoving – Vreemdelingenwet. 

De rechter die het advies dat uitgebracht wordt door het openbaar ministerie, in de zaken 
bedoeld onder hoofdstuk V Vreemdelingenwet, wanneer de vreemdeling beroep instelt 
tegen de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving, niet 
volgt is niet verplicht daartoe de redenen op te geven  
4 april 2006 P.2006.0396.N nr. 199 

Bijzondere motiveringsplicht – Feiten waarop de motivering betrekking kan hebben – 
Uitstel – Strafmaat. 

Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het 
voorwerp van de strafvordering uitmaken of hebben uitgemaakt en die bewezen zijn 
verklaard  (Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.0097.N nr. 192 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het in het 
ongewisse laat of het beslist dat het uittreksel uit het strafregister in het dossier de erin 
vermelde veroordelingen waarvan de eerste rechter gewag heeft gemaakt niet bewijst, dan 
wel of het beslist dat die veroordelingen bestaan zoals in bovenvermeld stuk en in de 
beroepen beslissing vermeld, doch dat ermee geen rekening hoeft te worden gehouden 
wegens de persoonlijke en sociale omstandigheden die de appelrechters aanwijzen  (Art. 
149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 

Dubbelzinnigheid. 

Het vonnis in hoger beroep dat volgens de ene interpretatie naar recht verantwoord is 
doch niet volgens de andere, is door dubbelzinnigheid aangetast en schendt bijgevolg art. 
149 G.W.  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
24 mei 2006 P.2005.1564.F nr. 288 
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Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Tenzij hierover verweer werd gevoerd, dient de rechter het toestaan van de voorlopige 
tenuitvoerlegging van zijn vonnis niet nader te motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 
1398 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0024.N nr. 304 

Motiveringsgebrek – Hoger beroep – Toepasselijkheid – Bevoegdheid van de rechter – 
Vernietiging – Beslissing inzake de voorlopige tenuitvoerlegging – Voorwaarden. 

Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of 
doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane voorlopige 
tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging niet werd 
gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing is tot 
stand gekomen met miskenning van het recht van verdediging. Een motiveringsgebrek in 
de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat de appelrechter niet toe 
die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen  (Art. 1402 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2003.0231.N nr. 302 

Toepasselijke wetsbepalingen – Veroordeling – Plaats van deze vermeldingen – Vereiste 
vermeldingen. 

De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen 
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet 
bevatten, kan worden gedaan in het vonnis zelf of door verwijzing in dat vonnis naar de 
vermelding van de toepasselijke wetsartikelen in een andere akte van de rechtspleging  
(Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371 Wetboek 
van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0233.N nr. 343 

Aard – Toepasselijke wetsbepalingen – Veroordeling – Vereiste vermeldingen. 

De vermelding van de toepasselijke wetsbepalingen, betreffende zowel de bestanddelen 
van het misdrijf als de erop gestelde straf, die elk veroordelend vonnis in strafzaken moet 
bevatten, is een substantieel of essentieel vormvoorschrift  (Art. 149 Grondwet 1994; 
Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, 211 en 371 Wetboek van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0233.N nr. 343 

Vermelding van de wettelijke bepalingen – Regelmatigheid – Verwijzing naar de 
vordering tot verwijzing van het openbaar ministerie. 

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter melding te maken van de 
wetsbepalingen, die de feiten strafbaar stellen en de straf opleggen, met verwijzing naar 
de vordering tot verwijzing die door het openbaar ministerie voor de raadkamer is 
neergelegd  
6 september 2006 P.2006.0889.F nr. 394 

Vrijspraak. 

Wanneer het hof van beroep de redenen heeft aangegeven waarom het beslist dat het 
misdrijf dat de beklaagden wordt ten laste gelegd, niet bewezen was, verantwoordt het 
naar recht zijn beslissing om hen voor de voormelde telastlegging vrij te spreken. 
11 oktober 2006 P.2005.1684.F nr. 477 
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Voorlopige hechtenis – Beslissing tot handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – 
Vaststelling. 

Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld 
die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. 
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Strafvordering – Straf. 

Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het misdrijf 
toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan  
(Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.) 
8 november 2006 P.2006.0817.F nr. 547 

Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering. 

Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen wordt uitgesproken, zonder opgave van de redenen waarom die 
bijkomende en facultatieve straf is gekozen  (Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek; Art. 
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 november 2006 P.2006.1086.N nr. 605 

Draagwijdte – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Artikel 8, § 1, in fine, 
Probatiewet – Straf. 

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet, 
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts 
gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het 
opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen  
12 december 2006 P.2006.1191.N nr. 642 

Veroordeling – Te vermelden wettelijke bepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van 
valse stukken. 

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B., moet de bepalingen 
vermelden van dat wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de 
dader heeft of heeft willen overtreden  (thans artikelen 449 en 450, eerste lid WIB92; 
Artikelen 339 en 340, eerste lid WIB64.) 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

Oordeel over de schuld – Vaststelling dat dit oordeel niet op uitsluitende of beslissende 
wijze gesteund is op de anonieme getuigenverklaring – Anonieme getuige. 

Ofschoon de rechter in strafzaken, die anonieme getuigenissen die buiten het 
toepassingsgebied vallen van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quater Wetboek van 
Strafvordering in overweging neemt, zijn oordeel over de schuld van de beklaagde noch 
uitsluitend, noch op beslissende wijze op een dergelijke anonieme getuigenverklaring mag 
laten steunen, volgt uit geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling dat hij, bij 
ontstentenis van desbetreffende conclusie, gehouden is uitdrukkelijk vast te stellen dat hij 
die anonieme getuigenverklaring niet uitsluitend of niet op beslissende wijze in 
aanmerking heeft genomen  
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19 december 2006 P.2006.1310.N nr. 665 

OP CONCLUSIE 
Bestaan van voldoende bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen laten oordelen 
over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft opgeleverd om 
hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing 
tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die 
bezwaren ontoereikend worden geacht, zodat, wanneer een conclusie betwist of aanvoert 
dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar 
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 
231 Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Conclusie waarbij het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist – Regeling 
van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

De wetgever heeft de leden van de onderzoeksgerechten in geweten willen laten oordelen 
over de vraag of het onderzoek al dan niet voldoende bezwaren heeft opgeleverd om 
hetzij de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, hetzij een beslissing 
tot buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de bezwaren worden gepreciseerd of de redenen worden vermeld waarom die 
bezwaren ontoereikend worden geacht, zodat, wanneer een conclusie betwist of aanvoert 
dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar 
antwoordt dat dergelijke bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 
231 Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1342.N nr. 40 

Tegenstrijdige motieven – Beslissing alvorens recht te doen – Eindbeslissing. 

Tegenstrijdigheid van motieven is enkel mogelijk tussen de motieven van éénzelfde 
beslissing; er kan bijgevolg geen juridisch sanctioneerbaar motiveringsgebrek op grond 
van tegenstrijdigheid van motieven bestaan tussen een beslissing alvorens recht te doen en 
een eindbeslissing. 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Bestaan van voldoende bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de bezwaren te 
vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden geacht, zodat, 
wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Tegenstrijdige motieven. 

Tegenstrijdigheid van motieven is enkel mogelijk tussen de motieven van éénzelfde 
beslissing; er kan bijgevolg geen juridisch sanctioneerbaar motiveringsgebrek op grond 
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van tegenstrijdigheid van motieven bestaan tussen een beslissing alvorens recht te doen en 
een eindbeslissing. 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Conclusie waarbij het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist – Regeling 
van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten om de bezwaren te 
vermelden of de redenen op te geven waarom die onvoldoende worden geacht, zodat, 
wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
het onderzoeksgerecht daarop antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 januari 2006 P.2005.1125.N nr. 50 

Dossier – Verdwijning van stukken – Onderzoek van de tenlasteleggingen – Plicht van de 
rechter – Raad van beroep van de Orde van geneesheren. 

Ook al kan de rechter, zonder het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, 
neergelegd in artikel 6.1, E.V.R.M., en zonder het recht van verdediging te schenden, 
uitspraak doen over een dossier waarvan bepaalde stukken verloren gegaan zijn, dan nog 
moet hij, indien die verdwijning de uitoefening van het recht van verdediging kan 
belemmeren, daarmee rekening houden bij het onderzoek van de tenlasteleggingen  
3 februari 2006 D.2004.0018.F nr. 73 

Afsplitsing van de zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke gezamenlijke  – 
Conclusie van een medebeklaagde – Verweer dat ook dienstig is voor het oordeel over de 
strafvordering tegen een andere beklaagde – Verplichting van de rechter. 

Het artikel 149 van de Grondwet verplicht de rechter in strafzaken te antwoorden op het 
door de partijen in conclusie voorgedragen verweer; de rechter moet ook de conclusie van 
een medebeklaagde beantwoorden, wanneer daarin een verweer wordt aangevoerd dat ook 
dienstig is voor het oordeel over de strafvordering tegen een andere beklaagde, ook al 
heeft hij de zaak van de medebeklaagde na de oorspronkelijke gezamenlijke behandeling 
afgesplitst van de zaak van deze andere beklaagde  
7 februari 2006 P.2005.1346.N nr. 79 

Europees aanhoudingsbevel – Verplichting om de uitspraak met redenen te omkleden – 
Uitlevering – Wettelijke grondslag – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging. 

De verplichting voor de onderzoeksgerechten om hun uitspraak over de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel met redenen te omkleden is niet gegrond op artikel 
163, Wetboek van Strafvordering, maar op artikel 16, § 1, van de wet van 19 december 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Conclusie waarbij het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist – Regeling 
van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 
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Bestaan van voldoende bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – 
Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die 
bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 Wetboek van 
Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.1651.N nr. 196 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verplichting om te antwoorden. 

Wanneer op het feit een zwaardere straf dan vijftien jaar dwangarbeid staat, moet het 
onderzoeksgerecht dat, met vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak en 
van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, de absolute 
noodzakelijkheid vaststelt, voor de openbare veiligheid, van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, de conclusie van de inverdenkinggestelde niet beantwoorden waarin 
het risico dat hij zich aan het gerecht zou onttrekken wordt betwist  (Artikelen 16, § 1, 22, 
zesde lid en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te beantwoorden 
– Niet–correctionaliseerbare misdaad – Handhaving – Omschrijving van het misdrijf. 

Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de 
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen 
worden, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de 
omstandige betwisting van de eiser, de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit te 
maken die met die omschrijving overeenkomen. (Artikelen 23, 4° en 30, § 4, eerste lid 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te beantwoorden 
– Handhaving. 

De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij art. 23, 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten slechts 
opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen 
relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de 
wettigheid van de hechtenis doet afhangen  
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Bezwaren – Vaststelling – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie betwist of aanvoert dat er, in feite, voldoende bezwaren bestaan, 
antwoordt het onderzoeksgerecht hierop onaantastbaar dat dergelijke bezwaren al dan niet 
bestaan  (Artikelen 127 tot 135, 229 tot 231 Wetboek van Strafvordering.) 
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Motiveringsplicht – 
Handhaving – Onderzoeksgerechten – Aanwijzingen van schuld. 

De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in geval de 
partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder 
vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens volgens 
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haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Bezwaren – Regeling van de rechtspleging – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, 
beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door zijn onaantastbare vaststelling dat 
die bezwaren al dan niet bestaan  (Artikelen 127, 128, 129 en 130 Wetboek van 
Strafvordering.) 
17 oktober 2006 P.2006.0829.N nr. 492 

ALLERLEI 
Onderzoeksrechter – Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Bevestiging van de 
beschikking – Motivering – Onderzoeksgerechten. 

Het arrest dat de beschikking van de onderzoeksrechter regelmatig verklaart, waarvan uit 
geen enkele overweging blijkt dat eiser als schuldig aan te hem ten laste gelegde feiten 
werd voorgesteld, schendt het vermoeden van onschuld niet. 
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 

STRAFZAKEN 
Ontvankelijkheid – Twee zaken ingeleid voor verschillende rechtbanken – Eén zaak 
ingeleid door rechtstreekse dagvaarding – Tweede zaak ingeleid door dagvaarding na 
beschikking van verwijziging door de raadkamer – Vraag tot uitstel van één zaak 
vanwege de beklaagde met het oog op de eventuele toepassing van artikel 65, § 2 Sw. – 
Vervolgende partij die weigert in te stemmen met het uitstel – Verzoek tot regeling van 
rechtsgebied. 

Het louter bestaan van twee zaken die ingeleid zijn voor verschillende rechtbanken, of het 
feit dat in een van deze zaken de vervolgende partij niet wil instemmen met een uitstel, 
leveren geen bestaand geschil van rechtsmacht op, waardoor de uitoefening van de 
strafvordering wordt belemmerd  (Artikelen 525 e.v. Wetboek van Strafvordering.) 
17 januari 2006 P.2005.1452.N nr. 41 

Laster – Persmisdrijf – Onbevoegdheid van het hof van beroep – Verwijzing naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep een 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst wegens feiten die als laster 
zijn aangemerkt en het hof van beroep zich in hoger beroep niet bevoegd heeft verklaard 
omdat één van die feiten een persmisdrijf is en het andere daarmee samenhangt, en 
wanneer de beide arresten in kracht van gewijsde zijn gegaan en het arrest van 
onbevoegdverklaring gegrond lijkt, dan vernietigt het Hof, tot regeling van rechtsgebied, 
het arrest van verwijzing en verwijst het de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld  
18 januari 2006 P.2005.1459.F nr. 42 

Hoger beroep – Verwijzingsbeschikking – Telastlegging van misbruik van vertrouwen en 
buitenvervolgingstelling – Telastlegging diefstal met behulp van valse sleutels en valsheid 
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in geschriften en gebruik van valse stukken – Arrest van onbevoegdverklaring – Hof van 
Cassatie – Verzoek tot regeling van rechtsgebied – Vonnis – Beslissing. 

Wanneer de raadkamer een beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen 
wegens misbruik van vertrouwen en heeft gezegd dat er geen grond is om hem voor de 
overige telastleggingen te vervolgen, en het hof van beroep zich onbevoegd heeft 
verklaard om van de zaak kennis te nemen op grond dat de raadkamer de beklaagde 
wegens de telastlegging misbruik van vertrouwen zonder aanneming van verzachtende 
omstandigheden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, ofschoon de feiten van 
die telastlegging, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, diefstal door middel 
van valse sleutels en valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken zouden 
opleveren, te weten misdrijven waarop criminele straffen zijn gesteld, vernietigt het Hof, 
tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer behalve in zoverre zij 
zegt dat er geen grond is tot vervolging voor de overige telastleggingen, en verwijst het de 
zaak naar het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 525 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 april 2006 P.2006.0317.F nr. 204 

Wanneer de raadkamer een beklaagde wegens een misdrijf naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard 
op grond dat de raadkamer de verwijzing heeft bevolen zonder dat "uit het dossier van de 
rechtspleging (blijkt) dat de griffier daadwerkelijk de kennisgeving die bij art. 127, zesde 
lid, Sv., is vereist aan de inverdenkinggestelde heeft toegezonden", ofschoon de zaak bij 
de voormelde rechtbank aanhangig was gemaakt en die daarover uitspraak diende te doen, 
vernietigt het Hof, na te hebben vastgesteld dat tegen de beschikking tot verwijzing 
vooralsnog geen enkel rechtsmiddel openstaat en het vonnis van onbevoegdheid in kracht 
van gewijsde is gegaan, tot regeling van rechtsgebied, het vonnis van 
onbevoegdverklaring en verwijst het de zaak naar dezelfde correctionele rechtbank, 
anders samengesteld. (Art. 525 Wetboek van Strafvordering.) 
5 april 2006 P.2006.0322.F nr. 205 

Geschil in rechtsmacht dat de uitoefening van de strafvordering belemmert – 
Voorwaarden. 

De regeling van rechtsgebied wegens een bevoegdheidsconflict, veronderstelt een geschil 
in rechtsmacht dat de uitoefening van de strafvordering en niet louter van de burgerlijke 
rechtsvordering belemmert  (Art. 526 Wetboek van Strafvordering.) 
21 juni 2006 P.2006.0575.F nr. 345 

Correctioneel vonnis – Gevolg – Gerechtelijk verleden – Beschikking tot verwijzing – 
Bevoegdheid – Opschorting van de uitspraak – Verzachtende omstandigheden – 
Begrippen – Correctionalisering. 

De correctionalisering van een misdaad met aanneming van verzachtende 
omstandigheden wegens het ontbreken van een gerechtelijk verleden, is onjuist wanneer 
tegen de beklaagde reeds een correctioneel vonnis met opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling werd uitgesproken. 
15 november 2006 P.2006.1230.F nr. 564 

REGISTRATIE (RECHT VAN) 
Vrijstellingen – Inbreng van de universaliteit der goederen in vennootschappen – 
Vrijstelling van artikel 117, § 1 W. Reg.. 

De vrijstelling waarin art. 117, § 1, eerste lid, W. Reg. voorziet in geval van inbreng van 
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de universaliteit der goederen bij wijze van fusie, splitsing of anderszins in één of meer 
nieuwe of bestaande vennootschappen, is ook van toepassing op de inbreng van 
onroerende goederen, en is ook toepasselijk wanneer de inbreng niet gepaard gaat met 
uitgifte van aandelen. (Artikelen 115, 115bis en 117, § 1 Wetboek registratierechten.) 
9 maart 2006 C.2004.0095.N nr. 139 

SAMENHANG 
Verjaringsstuitende daden – Verjaring – Verschillende misdrijven – Intrinsieke 
samenhang – Strafvordering – Strafzaken. 

De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf 
stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die door een 
intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn  (Artikelen 226 en 227 Wetboek 
van Strafvordering; Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
13 september 2006 P.2006.0966.F nr. 413 

Wettigheid – Verschillende beklaagden – Beslissing om de verschillende zaken samen te 
behandelen – Afzonderlijke veroordelende beslissingen – Strafzaken. 

De loutere omstandigheid dat, nadat zaken samen werden behandeld, daarin afzonderlijke 
vonnissen of arresten worden gewezen, tast de wettigheid van deze vonnissen of arresten 
niet aan. (Artikelen 226 en 227 Wetboek van Strafvordering.) 
19 september 2006 P.2006.0608.N nr. 425 

Rechter op verwijzing – Samenhangende misdrijven – Niet regelmatig 
gecorrectionaliseerde misdaad – Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht – 
Beschikking tot verwijzing – Regeling van rechtsgebied – Onbevoegdheid. 

Wanneer de feiten waaruit het misdrijf bestaat samenhangend lijken met de door de 
beschikking tot verwijzing onregelmatig gecorrectionaliseerde misdaad, is de 
correctionele rechtbank waar de feiten door die beschikking aanhangig zijn gemaakt, 
onbevoegd om uitspraak te doen over het geheel van de telastleggingen die daar 
onregelmatig aanhangig zijn gemaakt. 
15 november 2006 P.2006.1230.F nr. 564 

SCHIP. SCHEEPVAART 
Aard – Averijregeling – Hypothecaire schuldeiser – Rechten. 

Artikel 34, tweede lid, van de Zeewet raakt de openbare orde niet, zodat de hypothecaire 
schuldeiser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks dient te worden 
uitgekeerd. 
29 september 2006 C.2005.0043.N nr. 451 

SCHULDVERGELIJKING 
Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Uit de artikelen 13, tweede lid, 21, § 1, en 22 W. 17 juli 1997 volgt niet dat  vergelijking 
van wederzijdse schuldvorderingen die onderling een nauwe samenhang vertonen 
verboden is na de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord  (Art. 13, 
tweede lid, 21, § 1 en 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 
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Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 
opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Uit het onderling verband van de artikelen 1293, 3° Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat, na het vonnis dat de verzoeker de 
voorlopige opschorting van betaling verleent, vergelijking tussen wederzijdse 
schuldvorderingen die door een nauwe samenhang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk 
is. (Art. 1293, 3° Burgerlijk Wetboek; Art. 22 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 
oordeelt dat de partijen overeengekomen zijn samen en op dezelfde zichtrekening 
verschillende onderscheiden verrichtingen uit te voeren, die zij van elkaar afhankelijk 
hebben gemaakt, en dat het algemeen compensatiebeding, waarbij zij hun wederzijdse 
schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond van 
een overeenkomst in een verhouding van samenhang hebben geplaatst, deel uitmaakt van 
een algemene economische verrichting, beslist naar recht dat er tussen de wederzijdse 
schuldvorderingen een zodanige nauwe samenhang bestaat dat ze onderling in 
vergelijking kunnen worden gebracht  
7 april 2006 C.2005.0029.F nr. 211 

Mogelijkheid – Schuldvorderingen waarvoor aangifte werd gedaan – Schulden ontstaan 
tijdens de periode van voorlopige opschorting – Gerechtelijk akkoord – Wettelijke 
schuldvergelijking. 

Wettelijke schuldvergelijking blijft mogelijk tussen een schuldvordering die voortvloeit 
uit een met de debiteur gesloten overeenkomst waarvoor in het gerechtelijk akkoord 
aangifte werd gedaan en een schuld ten opzichte van de debiteur die tijdens de periode 
van voorlopige opschorting is ontstaan ten gevolge van de verdere uitvoering van deze 
overeenkomst die ertoe strekt de continuïteit van de onderneming te verzekeren  
(Artikelen 1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek; Art. 9 Wet 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord.) 
1 juni 2006 C.2004.0564.N nr. 303 

Aard – Geldsom – Mogelijkheid – Ontvangst – Verplichting van de lasthebber – 
Lastgeving. 

De verplichting van de lasthebber om de gelden die hij krachtens de uitvoering van zijn 
volmacht heeft ontvangen aan zijn lastgever af te dragen kan worden aangezien als een 
schuld tot betaling van een geldsom die, in beginsel, in aanmerking komt voor 
schuldvergelijking met een schuldvordering die de lasthebber op de lastgever heeft, ook al 
is die schuldvordering vreemd aan de lastgeving. (Artikelen 1291, 1984 en 1993 
Burgerlijk Wetboek.) 
29 juni 2006 C.2005.0163.N nr. 368 

Aandeelhouder – Schuldeiser t.a.v. de vennootschap – Schuldenaar van het saldo van zijn 
plaatsing in het kapitaal – Handelsvennootschappen. 

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt een aandeelhouder, die het saldo van zijn 
plaatsing in het kapitaal van een naamloze vennootschap dient te betalen, die schuld af te 
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lossen door schuldvergelijking met een schuldvordering die hij op die vennootschap heeft. 
(Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen; Artikelen 1234, 1289 tot 1291, en 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Schuldvordering van de 
vennootschap – Geen schuldvergelijking – Schuldvergelijking – 
Handelsvennootschappen. 

Het arrest dat beslist dat de schuldvergelijking tussen de schuldvordering, waarvan het 
arrest vaststelt dat zij een schuld van de boedel van de vereffening vormt, en de 
schuldvordering van de vennootschap niet vóór het faillissement van die vennootschap 
heeft kunnen plaatsvinden, en dat gegrond is op het risico van een samenloop tussen de 
boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers en de schuldeisers die houder van een 
bijzonder voorrecht of van een zakelijke zekerheid zijn, maar niet vaststelt dat die 
samenloop heeft plaatsgevonden, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Artikelen 
7, 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende 
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Artikelen 1234, 1289 tot 1291, 
en 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

SCHULDVERNIEUWING 
Aard – Werkgevers – Delegatie van schuldenaar – Conventionele overgang van 
onderneming – Artikel 1275, Burgerlijk Wetboek – Schuldeiser – Schuldenaars – 
Werknemer. 

De regel volgens welke de delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een 
andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuldeiser verbindt, geen 
schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard 
dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan, is 
niet van dwingend recht ten voordele van de overnemer in geval van overgang van 
onderneming. (Art. 1275 Burgerlijk Wetboek; Art. 3.1, tweede lid Richtlijn 77/187/EEG 
van de Raad van 14 feb. 1977.) 
24 april 2006 S.2005.0080.N nr. 234 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN 
OPZETTELIJK DODEN 

Verzwarende omstandigheid – Bewijs – Arbeidsongeschiktheid. 

Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt bewezen 
met een medisch getuigschrift of een deskundigenonderzoek, zodat de bodemrechter 
hierover op onaantastbare wijze beslist. 
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Rechtvaardigingsgrond – Wettige verdediging. 

Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om een 
ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde te ontwijken, 
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen die 
onrechtmatige aanval verweert  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 
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Rechtvaardigingsgrond – Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, onderzoekt de rechter met name of de 
doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk was en of 
het in verhouding stond tot de aanranding; hij steunt aldus op de feitelijke 
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk 
kon en moest hebben  
19 april 2006 P.2006.0018.F nr. 221 

Verzwarende omstandigheid – Ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid. 

De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld in art. 399 Sw., 
bestaat in de ongeschiktheid voor het slachtoffer tot het verrichten van een willekeurige 
persoonlijke arbeid; die verzwarende omstandigheid die alleen rekening houdt met de 
zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale status van het slachtoffer of 
zijn gewoonlijke en professionele arbeid, wordt toegepast ook als het slachtoffer, zoals te 
dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit uitoefent en ongeacht de omvang van 
de ongeschiktheid  
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Blijvende invaliditeit – Samenloop – Tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid. 

De omstandigheid dat slagen slechts een tijdelijke en niet een blijvende ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, sluit niet uit dat die 
slagen niettemin een blijvende invaliditeit tot gevolg hebben gehad  (Artikelen 398 en 399 
Strafwetboek.) 
14 november 2006 P.2006.0852.N nr. 557 

Poging – Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

Verzwarende omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de slagen en verwondingen 
– Moreel bestanddeel. 

Het is voor de in de artikelen 399 en 400 Strafwetboek wettelijk vastgestelde 
strafverzwaring, wanneer de toegebrachte slagen of verwondingen voor het slachtoffer 
bepaalde gevolgen hebben gehad, niet vereist dat de dader het bepaalde gevolg van de 
door hem persoonlijk toegebrachte slagen of verwondingen heeft gewild. 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 
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Marginale toetsing – Verzwarende omstandigheden verbonden aan de gevolgen van de 
slagen en verwondingen – Met hetzelfde oogmerk gezamenlijk en gelijktijdig toebrengen 
van slagen en verwondingen – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de verschillende 
mededaders voor de gevolgen – Onaantastbare beoordeling door de strafrechter – 
Grenzen – Meerdere daders. 

De rechter in strafzaken oordeelt op grond van de feitelijke omstandigheden dat allen die 
met eenzelfde oogmerk, gezamenlijk en gelijktijdig, dit is binnen eenzelfde tijdsvak en 
uitvoering, als daders of mededaders, zoals bepaald in artikel 66 Strafwetboek, aan een 
persoon slagen en verwondingen hebben toegebracht, mede strafrechtelijk 
verantwoordelijk moeten worden geacht voor het geheel van deze handelingen en 
derhalve ook voor alle gevolgen daarvan voor het slachtoffer; het Hof kan alleen nagaan 
of de rechter zijn oordeel ter zake niet steunt op feitelijke omstandigheden die dit oordeel 
niet kunnen schragen. (Artikelen 66, 392, 398, 399 en 400 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1170.N nr. 662 

SOCIALE ZEKERHEID 

ALGEMEEN 
Rechterlijk gewijsde – Gelding ten opzichte van derden – Draagwijdte op gebied van 
sociale zekerheid – Gezag van gewijsde. 

Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat een partij, in een later 
burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten die uit het 
strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet vrij 
haar belangen heeft kunnen doen gelden; dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1 van 
het E.V.R.M. niet toepasselijk is  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
24 april 2006 S.2005.0075.N nr. 233 

Kennisgeving – Geen reglementaire grondslag – Socialezekerheidsinstellingen – 
Individuele beslissing – Termijnen – Beroep – Wettelijke grondslag – Verplichtingen – 
Handvest van de sociaal verzekerde. 

De socialezekerheidsinstellingen en de diensten belast met de betaling van sociale 
prestaties zijn gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, 
in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde individuele beslissing; de 
kennisgeving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden, alsmede 
de vormen en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd, en de Koning bepaalt hoe 
en wanneer de kennisgeving gebeurt, alsook de gevallen waarin de kennisgeving niet 
hoeft plaats te vinden of waarin ze op het ogenblik van de uitvoering gebeurt; de Koning 
bezit op grond van die wetsbepaling echter geen verordenende bevoegdheid om de 
wettelijke termijnen waarbinnen de beroepen tegen de beslissingen van de 
socialezekerheidsinstellingen die bevoegd zijn voor de toekenning, betaling of 
terugvordering van prestaties, op straffe van verval ingesteld moeten worden, te wijzigen, 
zelfs niet om ze te verlengen. (Art. 159 Grondwet 1994; Artikelen 7 en 23 Wet 11 april 
1995; Art. 167, tweede lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van 
de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 245 octies K.B. 3 juli 
1996.) 
18 december 2006 S.2006.0032.F nr. 657 
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WERKNEMERS 
Personeelsleden – Solidariteitsbijdragen – Bewijslast – Herstelwet, 10 feb. 1981 – 
Overheden en diensten – Bezoldigingen – Inning. 

Opdat de solidariteitsbijdrage zou verschuldigd zijn, is niet vereist dat door de R.S.Z. ook 
het bewijs wordt geleverd dat de bezoldiging van de personeelsleden bedoeld in artikel 1, 
§ 3 van de Herstelwet van 10 februari 1981, ten laste is van de Rijksbegroting of van een 
publiekrechtelijk rechtspersoon. (Art. 1, §§ 1, 2 en 3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering 
van een solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks 
bezoldigd door de openbare sector.) 
9 januari 2006 S.2005.0039.N nr. 24 

Personeelsleden – Solidariteitsbijdragen – Herstelwet, 10 feb. 1981 – Overheden en 
diensten. 

De personeelsleden van de in artikel 1, § 3 van de Herstelwet van 10 februari 1981 
opgesomde overheden en diensten, zijn personeelsleden of titularissen van politieke of 
openbare mandaten, rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd ten laste van de 
Rijksbegroting of van een publiekrechtelijk persoon op wie de bepalingen van de 
voormelde wet toepasselijk zijn. (Art. 1, § 3 Herstelwet 10 feb. 1981 tot invoering van een 
solidariteitsbijdrage ten laste van de personen rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd 
door de openbare sector.) 
9 januari 2006 S.2005.0039.N nr. 24 

Werkgever – Toekenningsvoorwaarden – Tewerkstelling non–profitsector – Vermindering 
bijdragen – Afgifte attest – Termijn – Aanvang. 

De omstandigheid dat de aanvraag tot tegemoetkoming door de instelling vergezeld moet 
zijn van een getuigschrift afgeleverd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid 
brengt mede dat de loop van de termijn van een jaar, na verloop van het jaar waarin de 
collectieve arbeidsovereenkomst werd nageleefd, slechts zal aanvangen wanneer de 
bedoelde werkgever in de mogelijkheid is een aanvraag in te dienen, derhalve wanneer hij 
in het bezit is gesteld van dit getuigschrift, in zoverre de werkgever hierbij geen verzuim 
kan worden aangerekend, gelet op de verplichting, bepaald in artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 22 sept. 1989, elk jaar nadat de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst is 
nageleefd een verslag daaromtrent aan de minister van Tewerkstelling en Arbeid over te 
maken. (Artikelen 2 en 4 K.B. 22 sept. 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de 
non–profitsector; Art. 1, eerste en tweede lid M.B. 8 nov. 1990.) 
6 februari 2006 S.2004.0089.N nr. 76 

Werkgever – Toekenningsvoorwaarden – Tewerkstelling non–profitsector – Vermindering 
bijdragen – Termijn – Aanvang – Algemeen. 

De aanvraag van de instelling tot het verkrijgen van een tegemoetkoming in mindering te 
brengen van de werkgeversbijdragen voor de rijksdienst voor sociale zekerheid, welke 
aanvraag moet vergezeld zijn van een getuigschrift van de minister van Tewerkstelling en 
Arbeid waaruit blijkt dat de werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in art. 
2, K.B. van 22 sept. 1989 het hele jaar heeft nageleefd of in voorkomend geval voor 
welke maanden en in welke mate de collectieve arbeidsovereenkomst niet werd nageleefd, 
moet in beginsel worden ingediend binnen het jaar na verloop van het jaar waarin de 
bedoelde arbeidsovereenkomst werd nageleefd. (Artikelen 2 en 4 K.B. 22 sept. 1989 tot 
bevordering van de tewerkstelling in de non–profitsector; Art. 1, eerste en tweede lid 
M.B. 8 nov. 1990.) 
6 februari 2006 S.2004.0089.N nr. 76 



– 329 – 

Gezag – Vermoeden – Bewijs – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – 
Arbeidsovereenkomst. 

Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige 
arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het bestaan 
van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert, 
moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs 
zal dienen te worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de 
opdrachtgever–werkgever  (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
20 maart 2006 S.2005.0069.N nr. 160 

Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Feitelijke elementen waarop deze vermoedens steunen – Bewijs – Bekentenis. 

De feitelijke elementen waarop de toepassing van de vermoedens neergelegd in artikel 22 
ter R.S.Z.–Wet gegrond is, kunnen niet bewezen worden door middel van een bekentenis  
(Art. 1354 Burgerlijk Wetboek; Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter. 

De wettelijke vermoedens volgens dewelke deeltijdse werknemers worden vermoed hun 
prestaties te hebben uitgevoerd volgens de openbaar gemaakte werkroosters, of bij 
ontstentenis daarvan, arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid, belangen de openbare orde aan  (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders.) 
24 april 2006 S.2004.0121.N nr. 232 

Uitbreiding van de wet – Thuisarbeiders – Artikel 3, 4° K.B. 28 nov. 1969 – 
Overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders – Artikel 119.1, 
Arbeidsovereenkomstenwet – Verschillende vormen van tewerkstelling – Beoordeling – 
Toepassingsgebied. 

De personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
zijn niet de huisarbeiders omschreven in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 
bijgevolg moet bij de beoordeling van gelijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van het voormeld uitvoeringsbesluit 
geen rekening worden gehouden met het gezagselement, zoals dit besloten ligt in artikel 
119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 119.1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.) 
19 juni 2006 S.2004.0154.N nr. 336 

Uitbreiding van de wet – Thuisarbeiders – Verrichten van arbeidsprestaties – 
Toepassingsgebied – Gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. 

De verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot de personen bedoeld in 
artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, is van toepassing op 
personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten  (Artikelen 1, § 1, 
en 2, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.) 
19 juni 2006 S.2004.0154.N nr. 336 
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Aard – Abnormale lage opzeggingsvergoeding – Niet–concurrentieovereenkomst – 
Arbeidsovereenkomst – Einde – Bijdragen – Vergoeding. 

Uit het feit dat door de werkgever aan een werknemer een abnormale lage 
opzeggingsvergoeding die zelfs niet voldoet aan de minimale rechten bepaald bij de 
Arbeidsovereenkomstenwet wordt toegekend, volgt niet noodzakelijk dat de vergoeding 
bepaald in de niet–concurrentieovereenkomst een verdoken opzeggingsvergoeding is, 
waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn  (Artikelen 39 en 82 Wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers; Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders.) 
4 september 2006 S.2006.0002.N nr. 385 

Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 

De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, laatste 
lid, W. 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald  (Art. 8, § 1, eerste lid Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
27 september 2006 P.2006.0393.F nr. 440 

Opeisbaarheid – Voorlopige betaling – Betaling – Bijdragen – Gevolg. 

Het bedrag van de kwartaalbijdragen die de werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid verschuldigd is, is pas op de vier, bij koninklijk besluit voorgeschreven data 
van elk jaar opeisbaar, en de werkgever die voor de 5de van elke maand 
bijdragevoorschotten stort, lost zijn bijdrageschuld ten vroegste op één van die vier data af 
en niet, geheel of gedeeltelijk, op de datum van elke voorlopige betaling. (Art. 34, eerste, 
tweede en vijfde lid K.B. 28 nov. 1969.) 
9 oktober 2006 S.2005.0062.F nr. 468 

Hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever – Werk in onroerende staat – Reiniging – 
Toepassingsgebied – Betaling – Niet geregistreerde aannemer – Bijdragen. 

Artikel 1, 1°, K.B. 28 dec. 1978 tot uitvoering van de artikelen 299bis van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, heeft betrekking op alle reinigingswerken, zonder onderscheid volgens de aard 
of het belang van die werken; alleen de reiniging van bestaande individuele 
woongelegenheden is uitgesloten  (Art. 30bis, § 6, eerste lid, 1° Wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders; Art. 1, 1° K.B. 5 okt. 1978.) 
9 oktober 2006 S.2005.0099.F nr. 469 

Terugvordering – Latere gebeurtenis – Verjaring – Bijdragen. 

De beslissing tot annulering van de aangifte die de werkgever deed voor een persoon die 
geen werknemer was, is geen latere gebeurtenis die de bijdrageplicht van de werkgever 
verandert zodat de verjaringstermijn voor de terugvordering van de onverschuldigd 
betaalde bijdragen ingaat vanaf de betaling ervan en niet vanaf de voormelde annulering  
(Art. 42, tweede lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
30 oktober 2006 S.2005.0034.N nr. 523 
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Vermindering – Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Begrip – Bijdragen. 

Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 
moet het bestaan van een zelfde technische bedrijfseenheid worden bepaald op grond van 
sociale en economische criteria; de enkele omstandigheid dat de bedrijvigheid van de ene 
juridische entiteit niet wordt voortgezet door de andere entiteit, belet niet van die beide 
entiteiten dezelfde technische bedrijfseenheid uitmaken, bepaald aan de hand van sociale 
en economische criteria  (Artikelen 115, 115bis, 116, en 117, §§ 1 en 2 Programmawet 30 
dec. 1988.) 
30 oktober 2006 S.2005.0085.N nr. 524 

Werkgever – Geen aangifte – Ambtshalve bepaling van de bijdragen – Aangifte – Betaling 
– Bijdragen. 

Wanneer de werkgever geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte heeft gedaan, 
bepaalt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ambtshalve, volgens de vastgestelde 
modaliteiten, het bedrag van de verschuldigde bijdragen en wordt het bedrag van de aldus 
vastgestelde schuldvordering de werkgever bij aangetekende brief ter kennis gebracht; die 
bepalingen, die de mogelijkheid bieden de niet–aangifte te bestrijden of een onjuiste of 
onvolledige aangifte te verbeteren, hebben geen invloed op de datum waarop de 
verplichting m.b.t. die aangifte is ontstaan of opeisbaar is geworden. (Art. 22 Wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
6 november 2006 S.2005.0132.F nr. 538 

Aard – Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

De ambtshalve veroordeling tot betaling van het bij artikel 35, R.S.Z.–Wet bepaalde 
bedrag, is geen straf maar een bijzondere wijze van herstel, waarvan de toepassing vereist 
dat de bijdragen die niet gestort werden nog wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet verjaard 
zijn zoals in artikel 42 van die wet is bepaald  (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Redenen van de schorsing – Instellen van de 
strafvordering – Verjaring – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

Het instellen van de strafvordering schorst de verjaring niet van de schuldvorderingen van 
sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgevers, die bij artikel 42, R.S.Z.–Wet is 
bepaald. (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Wijziging van statuut – Identitieke samenwerking – Gezag – Arbeidsovereenkomst. 

Taken die aanvankelijk in ondergeschikt verband als werknemer voor de werkgever 
werden uitgevoerd, kunnen nadien voor de vroegere werkgever in diens opdracht als 
zelfstandige en zonder enige gezagsrelatie worden uitgevoerd. (Artikelen 2, 3, 17 en 20 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 1, § 1, eerste lid, 14 
en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
27 november 2006 S.2006.0012.N nr. 602 



– 332 – 

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 
Gevolg – Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Overeenkomst met het oog op de 
exploitatie van het spel. 

De spelovereenkomst is volstrekt ongeoorloofd en alle overeenkomsten tot organisatie 
van de exploitatie ervan zijn dat dus ook; dit staat los van haar strafbaarstelling. (Art. 
1965 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

Spelovereenkomst – Ongeoorloofd karakter – Uitzondering. 

Alleen de spelen die geschikt zijn voor de behendigheid en geoefendheid van het lichaam, 
genieten gerechtelijke bescherming. (Artikelen 1965 en 1966 Burgerlijk Wetboek.) 
30 januari 2006 C.2004.0212.F nr. 60 

SPORT 
Doping – Sportbeoefenaar – Begrip. 

Het feit dat iemand zich voorbereidt op een sportmanifestatie of eraan deelneemt, kan zich 
uitstrekken in de tijd en zich op allerlei plaatsen voordoen, ook buiten het sportterrein of 
de kleedkamer  (Artikelen 2, § 3, 43 en 44 Decr. Vl. R. 27 maart 1991.) 
14 februari 2006 P.2005.1081.N nr. 94 

SPORTWEDSTRIJDEN 
Veiligheid bij voetbalwedstrijden – Vonnis in hoger beroep – Administratieve beslissing – 
Vorm – Toepassing – Gerechtelijk Wetboek – Verzoekschrift tot cassatie. 

Overeenkomstig art. 31, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zijn de bepalingen van het Ger.W. van toepassing op de 
buitengewone rechtsmiddelen tegen een vonnis van de politierechtbank of, indien 
betrokkene minderjarig is, van de jeugdrechtbank, dat in hoger beroep uitspraak doet over 
de administratieve beslissing die in zake van de overtreder is genomen; hieruit volgt dat 
het verzoekschrift tot cassatie tegen een dergelijke beslissing door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie moet ondertekend zijn. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.) 
19 april 2006 P.2006.0027.F nr. 222 

STEDENBOUW 

ALGEMEEN 
Instandhouding van werken zonder vergunning – Duur van de onwettige toestand. 

Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of tot aan de 
regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde vergunning, in 
voorkomend geval zolang de daartoe nodige werken niet zijn uitgevoerd. (Artikelen 146, 
eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7° Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 149, §§ 1, 2, 3 en 4 
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
28 maart 2006 P.2005.1574.N nr. 177 
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BOUWVERGUNNING 
Bebouwbaar perceel – Bewijs. 

Het bewijs van de bebouwbaarheid van een perceel kan door vermoedens worden 
geleverd. (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0111.F nr. 58 

Misdrijf – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–vergunde 
vergunningsplichtige functiewijziging – Permanente bewoning – Ogenblik van 
voltrekking. 

Het misdrijf van uitvoering van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige gehele of 
gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed wordt 
voltrokken door het geven, zonder de vereiste voorafgaande vergunning, van een in artikel 
99, § 1, eerste lid, 6°, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde nieuwe functie; de 
omstandigheid dat de hoofdfunctie wonen een zekere continuïteit veronderstelt, staat niet 
in de weg dat de wijziging van de functie van een onroerend bebouwd goed van 
verblijfsrecreatie naar wonen, zich op een welbepaald ogenblik voordoet. (Artikelen 99, § 
1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Aard – Instandhoudingsmisdrijf – Onroerend bebouwd goed – Hoofdfunctie – Niet–
vergunde vergunningsplichtige functiewijziging – Permanente bewoning. 

Het misdrijf van instandhouding van een niet–vergunde maar vergunningsplichtige 
functiewijziging bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van de aldus 
wederrechtelijk doorgevoerde functiewijziging een einde te maken, wat inzonderheid 
blijkt uit het verdere gebruik van het onroerend bebouwd goed overeenkomstig de niet–
vergunde gewijzigde functie; als voortdurend misdrijf, dit is een misdrijf dat bestaat in 
een ononderbroken en door de dader bestendigde wederrechtelijke toestand, onderscheidt 
het zich van de wederrechtelijke functiewijziging doordat het noodzakelijk daarop volgt. 
(Artikelen 99, § 1, eerste lid, 6°, en 146 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Marginale toetsing – Artikel 42, § 1 Stedenbouwdecreet 1996 – Bouwen of een grond 
gebruiken voor het plaatsen van een vaste inrichting – Beoordeling door de rechter van 
de aard van de uitgevoerde werken – Bevoegdheid van het Hof. 

De rechter oordeelt in feite of de uitgevoerde werken wegens hun aard of hun omvang 
dienen beschouwd te worden als "bouwen" of "grond gebruiken" in de zin van artikel 42, 
§ 1, 1° Stedenbouwdecreet 1996. Het Hof gaat alleen na of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

SANCTIES 
Misdrijf van instandhouding – Bestanddelen. 

Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van 
wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene die over het 
onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit de 
omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te 
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onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van 
zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens 
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale 
toestand een einde te stellen of te doen stellen  (Artikelen 544 en 578 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 februari 2006 P.2005.1388.N nr. 101 

Dader van het misdrijf – Door de eigenaar wederrechtelijk uitgevoerde werken – 
Instandhouding van de illegale werken – Vruchtgebruiker van de illegale werken. 

Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van 
wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene die over het 
onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit de 
omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te 
onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van 
zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens 
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale 
toestand een einde te stellen of te doen stellen  (Artikelen 544 en 578 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 februari 2006 P.2005.1388.N nr. 101 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar – Wederrechtelijk uitgevoerde werken 
– Instandhouding. 

De eigenaar is strafrechtelijk aansprakelijk voor de handhaving van wederrechtelijk 
uitgevoerde werkzaamheden  (Art. 154, eerste lid, 3° Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.) 
29 maart 2006 P.2005.1631.F nr. 180 

Strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken – Agrarisch gebied met een bijzondere 
waarde. 

De wijziging van artikel 145bis, § 1, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999, door het decreet 
van 22 april 2005, waarbij de "agrarische gebieden met bijzondere waarde" werden 
geschrapt uit de lijst van de in deze bepaling gegeven opsomming van ruimtelijk 
kwetsbare gebieden, is niet relevant voor het gelijkluidend begrip in artikel 146, vierde 
lid, Stedenbouwdecreet 1999; een "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" blijft dus 
ook na deze wijziging een "agrarisch gebied met bijzondere waarde" in de zin van artikel 
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999  (Artikelen 145bis, § 1, vierde lid, en 146, vierde 
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
2 mei 2006 P.2005.1649.N nr. 250 

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN 
MEERWAARDE 

Herstelvordering – Herstel van plaats in de vorige staat – Geldigheidsduur. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
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dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Herstelvordering – Herstel van plaats in de vorige staat – Doel. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Aard – Herstelvordering – Herstel van plaats in de vorige staat. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Herstelvordering – Wijziging in de loop van het geding – Herstel van plaats in de vorige 
staat. 

De herstelvordering blijft, ongeacht de verschillende tijdstippen waarop zij ter kennis 
wordt gebracht, éénzelfde vordering, die ertoe strekt de gevolgen van het 
stedenbouwkundig misdrijf te doen ophouden, en die samen met de strafvordering voor de 
rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat zodra het bevoegde 
bestuur ze heeft ingesteld en ze blijft bestaan zolang de strafrechter daarover geen 
uitspraak heeft gedaan, hetgeen meebrengt dat deze vordering in de loop van het geding 
kan worden gewijzigd, zelfs voor het eerst in beroep, zonder dat daardoor het beginsel van 
dubbele aanleg, gewaarborgd door artikel 14.5, I.V.B.P.R. wordt miskend  
21 maart 2006 P.2005.1517.N nr. 162 

Herstelvordering – Regularisatievergunning – Voorwaarden – Opdracht van de rechter. 

Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde 
vergunning, in voorkomend geval door het verrichten van de daartoe nodige werken, is 
uitgevoerd, moet de rechter, rekening houdend met de eventueel opgelegde voorwaarden, 
nagaan of het herstel nog moet worden bevolen en in welke mate  (Art. 149, §§ 1, 2, 3 en 
4 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
28 maart 2006 P.2005.1574.N nr. 177 

Herstelmaatregelen – Misdrijven gepleegd voor 1 mei 2000. 

Uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van artikel 149, § 1, derde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, blijkt dat voor de misdrijven waarvan de eigenaar kan aantonen 
dat ze werden gepleegd voor 1 mei 2000, in elk geval ook een andere herstelmaatregel 
dan de meerwaarde kan worden aangewend  
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25 april 2006 P.2006.0079.N nr. 237 

Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Gevolgen 
– Verval van de strafvordering. 

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding heeft alleen 
het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot gevolg; deze wijziging 
brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij 
plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de 
strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de 
instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn bevoegdheid verliest  (Art. 149, § 1 Decr. 
Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Aard – Herstelmaatregelen. 

De in artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen 
hebben een civielrechtelijk karakter; als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave 
strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het 
misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad  (Art. 149, § 1, 
eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; Art. 44 Strafwetboek; Art. 161 Wetboek van 
Strafvordering.) 
2 mei 2006 P.2006.0100.N nr. 251 

Motivering van de door de stedenbouwkundige inspecteur gevorderde herstelmaatregel. 

Wanneer de stedenbouwkundige inspecteur de keuze van een welbepaalde 
herstelmaatregel afdoende motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een andere 
herstelmaatregel niet negatief worden gemotiveerd  (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende 
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling.) 
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Draagwijdte – Artikel 149, § 1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 – Mogelijke 
herstelmaatregelen – Gebruik door de decreetgever van de woorden "kan in principe". 

Uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van artikel 149, § 1, derde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat sinds het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het 
Arbitragehof bepaalt, dat, behoudens de daarin nader bepaalde gevallen onder 1°, 2° of 3°, 
het middel van de meerwaarde in principe steeds als herstelmaatregel kan worden 
toegepast, blijkt dat in elk geval ook een andere herstelmaatregel dan de meerwaarde kan 
worden aangewend  
6 juni 2006 P.2006.0038.N nr. 310 

Herstelvordering van de administratieve overheid – Sanctie – Redelijke termijn – 
Overschrijding. 

De beslissing om bij overschrijding van de redelijke termijn geen sanctie op te leggen aan 
de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw, schendt noch 
artikel 6.1, E.V.R.M., noch artikel 14, I.V.B.P.R., en miskent evenmin het recht van 
verdediging. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Gevolg voor de herstelvordering – Schuldigverklaring – Sanctie – Redelijke termijn – 
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Overschrijding. 

Een eenvoudige schuldigverklaring door de bodemrechter in geval van overschrijding van 
de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting om uitspraak te doen 
over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Verval 
van de strafvordering. 

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding inzake 
stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot 
gevolg; bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze wijziging niet mee dat 
de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de 
grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de 
herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, 
zijn bevoegdheid verliest nog verder de herstelvordering te beoordelen  (Artikelen 146 en 
149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0475.N nr. 387 

Herstelvordering – Inbreuk daterend van vóór 1 mei 2000 – Geen voorlegging voor 
advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter. 

Uit de artikelen 149, § 1, en 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 volgt niet dat de 
rechter de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 
en die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid 
moet voorleggen  (Artikelen 149, § 1, 153, en 198bis, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 
Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Stedenbouwdecreet 
1999 – Artikel 149, § 1, eerste lid – Gedeeltelijke vernietiging bij arrest van het 
Arbitragehof. 

De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden "vóór 1 mei 2000", die alleen 
betrekking hebben op de datum van de tenlasteleggingen en niet op de datum van het 
instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat artikel 149, § 1, 
Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt op de herstelvorderingen die werden 
ingediend vóór de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid. (Art. 149, § 1, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de 
Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Stedenbouwdecreet 
1999 – Artikel 198bis – Artikel 149, § 1, eerste lid – Criterium – Toepassing – 
Overgangsbepalingen. 

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank vóór of na 
de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar de datum van 
indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding 
vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing van hetzij artikel 149, § 1, eerste 
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lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de overgangsbepaling van artikel 198bis, 
Stedenbouwdecreet 1999. (Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Stedenbouwdecreet 
1999 – Artikel 198bis – Beoogde rechtstoestand – Onderscheid met artikel 149, § 1, 
eerste lid – Overgangsbepalingen. 

Artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999 dat als overgangsbepaling geldt voor de 
herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn 
huishoudelijk reglement, advies kan verlenen, beoogt een andere rechtstoestand dan 
artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie voor als in 
zijn versie na het vernietigingsarrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering 
beoogt die na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring 
van zijn huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. (Artikelen 149, § 1, 
eerste lid, 153, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Herstelvordering – Inbreuk daterend van vóór 1 mei 2000 – Geen voorlegging voor 
advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter. 

Uit de artikelen 149, § 1, 153 en 198bis, Stedenbouwdecreet 1999 volgt niet dat de rechter 
de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 en die 
nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid 
moet voorleggen  (Artikelen 149, § 1, 153, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van 
de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0475.N nr. 387 

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter 
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Geen verplicht 
voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na de inwerkingtreding van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand eensluidend advies – 
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 198bis, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
ingevoegd bij artikel 11 van het decreet van 4 juni 2003, en geïnterpreteerd in die zin dat 
de rechter niet verplicht is de ingediende vorderingen die nog niet voor eensluidend 
advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid alsnog voor eensluidend 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad, en samengelezen met artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat eruit volgt dat 
voor herstelvorderingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen 
met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid maar 
waarover de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het 
eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eensluidend 
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, terwijl deze 
verplichting wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na de 
inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 149, § 1, van 
datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan 
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het Arbitragehof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; 
Artikelen 149, § 1, eerste lid, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse 
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
5 september 2006 P.2006.0543.N nr. 388 

Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Verval 
van de strafvordering. 

De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding inzake 
stedenbouw heeft alleen het verval van de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot 
gevolg; deze wijziging brengt evenwel niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was 
in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een 
herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op 
het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn bevoegdheid verliest  
(Art. 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.) 
10 oktober 2006 P.2006.0640.N nr. 473 

Wettigheid – Herstelvordering – Beoordeling door de rechter. 

Bij de beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering moet de rechter onder meer 
rekening houden met de wijzigingen in de plaatselijke feitelijke toestand of de 
wijzigingen in de omstandigheden van ruimtelijke ordening, zoals de wijzigingen in 
plannen van aanleg. (Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 
1999.) 
17 oktober 2006 P.2006.0712.N nr. 491 

Herstelvordering – Wederrechtelijk uitgevoerde werken gelegen in beschermde stads– en 
dorpsgezichten of landschappen – Motivering. 

De herstelvordering, gestoeld op de instandhouding van wederrechtelijk uitgevoerde 
werken gelegen in voorlopig of definitief beschermde stads– en dorpsgezichten of 
landschappen, kan alleen gemotiveerd worden op gronden die ontleend zijn aan de 
bescherming van het betrokken stads– of dorpsgezicht. (Artikelen 99, 111, § 5, 3°, 146, 
eerste lid, 1° en 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
17 oktober 2006 P.2006.0710.N nr. 490 

Herstelvordering – Motieven – Aanpassing. 

Het bevoegde bestuur kan de herstelvordering en de motieven ervan tijdens het geding 
aanpassen aan de gewijzigde toestand van ruimtelijke ordening, voor zover deze 
aanpassing uitsluitend met het oog op een goede ruimtelijke ordening geschiedt en strekt 
tot het doen ophouden van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf  (Artikelen 149, §§ 1, 
2, 3 en 4, en 150 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.) 
17 oktober 2006 P.2006.0712.N nr. 491 

Herstelvordering – Toetsing van de wettigheid door de rechter – Onaantastbare 
beoordeling door de feitenrechter – Toetsing door het Hof van Cassatie. 

De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of, gelet op de gegevens van de zaak, het 
herstelvorderende bestuur zijn vordering heeft afgewogen aan de hand van werkelijk 
bestaande feiten waarvan het bestuur zich een duidelijke voorstelling heeft kunnen 
vormen en die van zulke aard zijn dat zij de gevorderde maatregel naar recht en 
redelijkheid kunnen verantwoorden; het Hof van Cassatie kan alleen nagaan of de rechter 
uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op 
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grond daarvan niet kunnen worden verantwoord  
12 december 2006 P.2006.0772.N nr. 638 

Wettigheidstoezicht door de rechter – Oorspronkelijke vordering tot betaling van een 
geldsom gelijk aan de meerwaarde – Wijziging door een vordering tot herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand. 

Wanneer de appelrechters op grond van de achtereenvolgende vorderingen van het 
bestuur en van de reacties hierop van de verweerders, oordelen dat deze laatsten niet 
zouden zijn geconfronteerd met een herstelvordering in afbraak indien zij de vroeger 
voorgestelde minnelijke regeling tot betaling van het meerwaardebedrag hadden aanvaard 
en de appelrechters vaststellen dat die vorderingen steeds dezelfde werken betroffen, 
oordelen zij aldus dat ook voor het bestuur de belangen van een goede ruimtelijke 
ordening niet van die aard waren dat, zelfs indien de verweerders het minnelijk 
voorgestelde meerwaardebedrag hadden aanvaard, alsnog op grond van het onwettig 
karakter van deze maatregel een herstel in de vorige toestand moest worden gevorderd; 
daaruit volgt dat de nadien, bij afwezigheid van akkoord van de verweerders, door het 
bestuur in rechte ingestelde vordering tot afbraak, in werkelijkheid niet was gesteund op 
de motieven van goede ruimtelijke ordening die in deze vordering waren vermeld  
12 december 2006 P.2006.0772.N nr. 638 

STRAF 

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID 
Overtredingen – Wettigheid – Artikel 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet – Artikel 2, K.B. 
22 dec. 2003 – Categorieën. 

Aan het beginsel van de wettigheid van de straf is voldaan wanneer het voor diegenen 
waarop de strafrechtelijke bepaling toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de straf 
te kennen waaraan zij zich blootstellen  
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Verbod om een veebeslag te exploiteren – Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering 
door het openbaar ministerie – Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Verbod om een veebeslag te exploiteren – Ambtshalve oplegging door de rechter – 
Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – 
Witgewassen vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
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overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader – 
Verbeurdverklaring van deze geldsommen. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, laatste 
lid, W. 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald  (Art. 8, § 1, eerste lid Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
27 september 2006 P.2006.0393.F nr. 440 

Wettigheid – Wettelijke bepalingen waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt ingevoerd 
– Feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding ervan – Hoofdstraffen naar recht 
verantwoord door andere bewezen verklaarde telastleggingen – Bijkomende straf 
verbeurdverklaring ter bestraffing van feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de 
nieuwe strafbaarstelling. 

Het arrest dat wettelijke bepalingen toepast waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt 
ingevoerd om met een bijkomende straf van verbeurdverklaring feiten te bestraffen die 
vóór de inwerkingtreding van die wettelijke bepalingen zijn gepleegd, schendt artikel 2, 
Sw., zelfs indien de hoofdstraffen naar recht verantwoord zijn door andere telastleggingen 
die bewezen zijn verklaard. (Art. 2 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Aard – Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – 
Sociale zekerheid – Werknemers. 

De ambtshalve veroordeling tot betaling van het bij artikel 35, R.S.Z.–Wet bepaalde 
bedrag, is geen straf maar een bijzondere wijze van herstel, waarvan de toepassing vereist 
dat de bijdragen die niet gestort werden nog wettig verschuldigd zijn, d.w.z. niet verjaard 
zijn zoals in artikel 42 van die wet is bepaald  (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering. 

Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen wordt uitgesproken, zonder opgave van de redenen waarom die 
bijkomende en facultatieve straf is gekozen  (Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek; Art. 
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
28 november 2006 P.2006.1086.N nr. 605 
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GELDBOETE EN OPDECIEMEN 
Uitzendbureau – Misdrijf gepleegd door aangestelde of lasthebber – Wettelijke 
aansprakelijkheid van de houder en de gebruiker van het uitzendbureau – Veroordeling 
tot een geldboete – Geldboete. 

Uit artikel 42 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, 
volgt dat de aansprakelijkheid van de houder van een uitzendbureau voor de betaling van 
de geldboete waartoe zijn aangestelde veroordeeld is, afhankelijk is van zijn wettelijke 
aansprakelijkheid voor die aangestelde overeenkomstig artikel 1384, derde lid, Burgerlijk 
Wetboek. 
21 februari 2006 P.2005.1473.N nr. 102 

Berekeningswijze – Opdeciemen – Verhoging van de geldboete. 

Het staat aan de hoven en rechtbanken om in hun arresten en vonnissen vast te stellen dat 
de geldboete die tegen de beklaagde wordt uitgesproken, met name met toepassing van 
het Strafwetboek, wordt verhoogd met het getal dat in de wet is gesteld, met vermelding 
van het getal dat uit die verhoging resulteert; een decime aan een bedrag toevoegen komt 
neer op het verhogen van die som met een tiende van haar bedrag. (Art. 1, eerste en 
tweede lid Wet 5 maart 1952, gewijzigd bij de Wet 26 juni 2000.) 
10 mei 2006 P.2006.0212.F nr. 265 

ANDERE STRAFFEN 
Bijzondere verbeurdverklaring – Schriftelijke vordering van het O.M. – Zaken die het 
voorwerp uitmaken van het misdrijf, gediend hebben of bestemd waren tot het plegen 
ervan of eruit voortkomen. 

Artikel 43bis, Strafwetboek bepaalt niet dat de verbeurdverklaring van de in artikel 42, 1° 
en 2° van hetzelfde wetboek, bedoelde zaken slechts mogelijk is mits voorafgaande 
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Recht van verdediging – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen – Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, 
eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw. – Verplichte verbeurdverklaring. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Bijzondere verbeurdverklaring – Motiveringsplicht – Witgewassen vermogensvoordelen – 
Zaken die het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° 
Sw. – Verplichte verbeurdverklaring. 

Vermits de verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van 
het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, verplicht is, motiveert 
de rechter zijn beslissing naar recht door vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn; de bijzondere motiveringsverplichting van artikel 195, tweede lid, Sv., is op 
deze verplichte verbeurdverklaring niet van toepassing  
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21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Aard – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen vermogensvoordelen – Zaken die 
het voorwerp uitmaken van het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Sw.. 

De verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen, voorwerp van het 
misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°, Strafwetboek, is krachtens artikel 42, 1°, 
juncto 43 Strafwetboek verplicht; de beklaagde die weet dat hem dit misdrijf wordt 
telastegelegd weet vooraf dat dergelijke verbeurdverklaring in geval van 
schuldigverklaring verplicht moet worden uitgesproken en dient zich hierop dan ook te 
verdedigen. 
21 maart 2006 P.2006.0034.N nr. 165 

Bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent – Toepassing. 

De bijzondere verbeurdverklaring, bepaald bij artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek kan 
alleen worden uitgesproken met betrekking tot door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde 
zaken en niet met betrekking tot door artikel 42, 1°, Strafwetboek bedoelde zaken  
4 april 2006 P.2006.0042.N nr. 200 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken die aan de burgerlijke partij toebehoren – Zaken 
die niet aan de burgerlijke partij toebehoren – Teruggave. 

Artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek dat bepaalt dat ingeval de verbeurdverklaarde zaken 
aan de burgerlijke partij toebehoren, zij aan haar zullen worden teruggegeven, evenals de 
zaken waarvan de rechter de verbeurdverklaring heeft uitgesproken omwille van het feit 
dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats zijn gesteld van 
de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij het equivalent vormen van 
zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel, impliceert dat verbeurdverklaarde 
zaken die niet aan de burgerlijke partij toebehoren haar niet kunnen worden toegewezen. 
(Artikelen 43bis, tweede en derde lid, en 44 Strafwetboek.) 
18 april 2006 P.2006.0011.N nr. 217 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Art. 1, Aanvullend protocol E.V.R.M., verbiedt de verplichte verbeurdverklaring niet, die 
krachtens de wet wordt uitgesproken, van de zaken welke gediend hebben tot het plegen 
van misdaden of wanbedrijven. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Voorwaarde van eigendom. 

De artikelen 42, 1°, en 43, Sw. maken de verplichte verbeurdverklaring van zaken welke 
gediend hebben tot het plegen van de misdaad of het wanbedrijf, afhankelijk van de 
voorwaarde dat zij eigendom van de veroordeelde zijn  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het vroegere art. 77bis, § 5, Vreemdelingenwet, dat de rechter de mogelijkheid gaf om de 
zaken welke gediend hadden tot het plegen van het misdrijf verbeurd te verklaren, 
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inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in § 1bis van het voormelde artikel, als 
deze niet het eigendom van de veroordeelde zijn, had niet tot gevolg dat de 
verbeurdverklaring van die zaken facultatief werd wanneer zij het eigendom van de 
veroordeelde waren  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het art. 433terdecies Sw., dat art. 77bis, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vervangt, bepaalt 
dat zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de 
veroordeelde zijn, de bijzondere verbeurdverklaring die bij art. 42, 1°, van het voormelde 
wetboek is voorgeschreven toepasselijk is op diegenen die misbruik maken van 
andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling 
van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren; die bepaling heeft 
alleen de verplichting om de voormelde straf van verbeurdverklaring uit te spreken 
uitgebreid tot de zaken die niet het eigendom zijn van de veroordeelde, zonder afbreuk te 
doen aan de rechten van derden  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Aard – Bijzondere verbeurdverklaring. 

De verbeurdverklaring is een straf en geen maatregel van onteigening ten algemenen 
nutte; zij treft de veroordeelde zonder schadeloosstelling. (Art. 16 Grondwet 1994.) 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Wanneer de rechter de verplichte verbeurdverklaring oplegt die bij de artikelen 42, 1°, en 
433terdecies Sw. is voorgeschreven nadat hij heeft vastgesteld dat de voorwaarden die 
door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn, moet noch mag hij de oplegging van die 
straf verbinden aan een afweging van de eigendomsbelangen tegenover de 
noodwendigheden van openbaar nut. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Facultatieve straf – Afwezigheid van vordering door het openbaar ministerie – 
Bijkomende straf. 

De omstandigheid dat het openbaar ministerie het tijdelijk of definitief verbod van het 
recht om een veebeslag te exploiteren, bij toepassing van artikel 26, § 2, 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, niet heeft gevorderd en dat die bijkomende 
straf slechts facultatief is, neemt niet weg dat die straf een wettelijke mogelijkheid is 
waarmede de beklaagde rekening moet houden om een passend verweer te voeren. (Art. 
26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verbod om een veebeslag te exploiteren – 
Ambtshalve oplegging door de rechter – Bijkomende straf. 

Bij toepassing van artikel 26, § 2, Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de 
rechter ambtshalve, zonder dat hij de beklaagde voorafgaandelijk dient te verwittigen, ten 
laste van de veroordeelde een tijdelijk of definitief verbod van het recht om een veebeslag 
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te exploiteren uitspreken. (Art. 26, § 2 Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.) 
30 mei 2006 P.2006.0185.N nr. 296 

Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Witgewassen 
vermogensvoordelen bestaande uit geldsommen – Met deze geldsommen 
overeenstemmende bedragen terug te vinden in het patrimonium van de dader. 

Krachtens artikel 505, derde lid, Strafwetboek dient in geval van witwassen van 
vermogensvoordelen de verplichte verbeurdverklaring te slaan op de witgewassen 
vermogensvoordelen als dusdanig en niet op een gelijkwaardig bedrag. Wanneer de 
witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn en hiermee overeenstemmende 
bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, 
kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen geldsommen zijn die zich nog 
steeds in het patrimonium van de dader bevinden en aldus het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken  (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.) 
6 juni 2006 P.2006.0274.N nr. 311 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming. 

De rechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere 
verbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijf werd verkregen en het 
staat aan hem om dit voordeel te ramen; het Hof onderzoekt of de rechter op grond van 
zijn onaantastbare beoordeling het wettelijk begrip vermogensvoordeel niet heeft miskend  
(Art. 42, 3° Strafwetboek.) 
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 

Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordeel. 

Het vermogensvoordeel waarvan sprake in artikel 42, 3°, Sw., heeft betrekking op elk 
voordeel dat door het plegen van een misdrijf is verkregen; om dit voordeel te ramen is de 
rechter niet verplicht het nettobedrag ervan vast te leggen  
27 september 2006 P.2006.0739.F nr. 441 

Poging – Werkstraf – Doodslag – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

SAMENLOOP 
Herhaling – Artikel 38 – Strafbare alcoholopname en dronkenschap – Gebruik van 
andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden – Onopzettelijk toebrengen van 
lichamelijk letsel – Weggebruiker – Veroordeling tegelijkertijd – Wegverkeerswet. 

Artikel 38, § 2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet dat bepaalt dat indien de rechter 
tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 420bis van het Strafwetboek 



– 346 – 

en wegens een overtreding van de artikelen 36 of 37bis, § 2, Wegverkeerswet, het verval 
van het recht tot sturen zal worden uitgesproken voor een periode van tenminste 6 
maanden en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk is van het slagen voor de vier 
examens en onderzoeken bepaalt in artikel 38, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet, betekent 
dat het bedoelde rijverbod slechts kan worden opgelegd indien de rechter wegens de 
overtreding van die inbreuken slechts één straf uitspreekt. (Art. 420bis Strafwetboek; Art. 
38, § 2, vijfde en zesde lid, en § 3, eerste lid Wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
7 maart 2006 P.2006.0094.N nr. 131 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Krachtens art. 65, tweede lid, Sw. dat van toepassing is op elk collectief misdrijf door 
eenheid van opzet waarvan de bestanddelen het voorwerp hebben uitgemaakt van 
opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters, kan de rechter, bij wie de nog 
uit te spreken zaken aanhangig zijn gemaakt, daarvoor een straf opleggen, rekening 
gehouden met de reeds uitgesproken straffen, d.w.z. door die straf naar verhouding te 
verminderen  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Het verschil in aard en voorwerp tussen een correctionele werkstraf en een criminele straf 
van vrijheidsberoving, belet niet dat de maat van de tweede wordt bepaald met 
inachtneming van de eerste  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Het voordeel van de aanpassing die bij art. 65, tweede lid, Sw. ten gunste van de dader 
van het collectief misdrijf is bepaald, hangt niet af van de voorwaarde dat er tussen de nog 
uit te spreken straf en die waarmee rekening moet worden gehouden, eenheid van 
voorwerp, aard, karakter of soort zou zijn; de enige grens die deze bepaling aan de 
verzachte cumulatie instelt is het verbod om het maximum van de zwaarste straf te 
overschrijden  
31 mei 2006 P.2006.0403.F nr. 300 

Verzwaring van de straf – Een enkele strafbare gedraging – Toepasselijke straf – 
Meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven – Feiten gepleegd zowel onder de oude 
als onder de nieuwe wet – Wijziging van de strafwet. 

Wanneer meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven één enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd 
tussen het plegen van de misdrijven de wet, die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de 
bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van de eerst 
gepleegde misdrijven geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de laatst 
gepleegde misdrijven  (Artikelen 2 en 65 Strafwetboek.) 
10 oktober 2006 P.2006.0836.N nr. 475 
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Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet – Misdrijven – Toepassing – 
Zwaarste straf. 

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen, 
maar in het tijdvak van het plegen van die misdrijven, de wet die de straf bepaalt, 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast  (Artikelen 2 
en 65 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Een enkele strafbare gedraging – Misdrijven – Artikel 65, Sw. – Straffen van 
verbeurdverklaring – Toepassing. 

Artikel 65, Sw., is niet van toepassing op de straffen van bijzondere verbeurdverklaring  
(Artikelen 64 en 65 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Eenheid van opzet – Andere eerder gepleegde misdrijven – Opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling. 

De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw., volgens welke de strafrechter 
bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen is niet toepasselijk 
wanneer de eerder berechte feiten zijn uitgelopen op een niet ingetrokken maatregel van 
opschorting van de uitspraak van de veroordeling  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN 
Werkstraf – Doodslag – Verzachtende omstandigheden – Toepassing. 

De werkstraf is verboden voor de feiten die in art. 37ter, § 1, tweede lid, Sw., zijn 
bedoeld, los van iedere omstandigheid die de dader ervan een minder zware straf kan 
opleveren, inbegrepen deze die, onafhankelijk van zijn wil, hem belet hebben zijn 
misdadig voornemen volledig ten uitvoer te leggen; de uitsluiting geldt dus ook voor de 
dader die gepoogd heeft het feit te plegen dat in de wet wordt bedoeld, en ook voor 
degene die alleen als medeplichtige of met een verschoningsgrond of verzachtende 
omstandigheden zou hebben gehandeld  
15 november 2006 P.2006.1221.F nr. 563 

ALLERLEI 
Aard – Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke. 

De door de rechter bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele straf uit te 
spreken verplichting tot het betalen van een bijdrage tot financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, is geen straf  (Art. 211bis 
Wetboek van Strafvordering.) 
14 maart 2006 P.2006.0152.N nr. 151 

Bijzondere motiveringsplicht – Feiten waarop de motivering betrekking kan hebben – 
Uitstel – Strafmaat. 

Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het 
voorwerp van de strafvordering uitmaken of hebben uitgemaakt en die bewezen zijn 
verklaard  (Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
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probatie; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.0097.N nr. 192 

Overschrijding van de redelijke termijn – Gevolg voor de herstelvordering inzake 
stedenbouw – Schuldigverklaring – Sanctie. 

Een eenvoudige schuldigverklaring door de bodemrechter in geval van overschrijding van 
de redelijke termijn doet helemaal geen afbreuk aan zijn verplichting om uitspraak te doen 
over de herstelvordering van de administratieve overheid inzake stedenbouw. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Overschrijding van de redelijke termijn – Veroordeling in de kosten en tot teruggave – 
Schuldigverklaring – Sanctie. 

De uitdrukking "zo daartoe aanleiding bestaat" in het tweede lid van artikel 21ter, 
V.T.Sv., maakt bij overschrijding van de redelijke termijn de uitspraak van de teruggave 
niet facultatief  
14 juni 2006 P.2005.1632.F nr. 329 

Aard – Bijdrage tot financiering van het Slachtofferfonds. 

De verplichting om een bedrag te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van het 
Slachtofferfonds, die de rechter moet opleggen bij iedere veroordeling tot een criminele of 
correctionele hoofdstraf heeft een eigen aard en is geen straf zodat die bijdrage moet 
worden opgelegd zoals bepaald op de dag van de veroordeling en ongeacht de datum 
waarop het bestrafte misdrijf werd gepleegd  (Art. 29 Wet 1 aug. 1985.) 
3 oktober 2006 P.2006.0337.N nr. 455 

Aard – Douane en accijnzen – Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet–
voortbrenging. 

De veroordeling inzake douane en accijnzen tot betaling van de tegenwaarde van de 
verbeurdverklaarde goederen bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het 
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring  
31 oktober 2006 P.2006.0928.N nr. 531 

Draagwijdte – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Artikel 8, § 1, in fine, 
Probatiewet – Geen conclusie. 

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet, 
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts 
gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het 
opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen  
12 december 2006 P.2006.1191.N nr. 642 

STRAFVORDERING 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang 
– Procureur des Konings. 

De aanwending van de onderzoeksbevoegdheden die bij art. 6bis Drugwet zijn bepaald, 
hangt niet af van een aangifte waarvan de bron bekend zou zijn, noch van het verkrijgen 
van gegevens die het bestaan van een handel in verdovende middelen aantonen; de 
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bodemrechter beoordeelt in feite het ernstig karakter van de aanwijzingen waarover de 
speurders op grond van inlichtingen uit een niet–geïdentificeerde bron beschikten en wat 
dat betreft kan hij eveneens rekening houden met de vorm en de inhoud van de inlichting 
alsook met de omstandigheden waarin zij is verkregen  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang – 
Procureur des Konings. 

Art. 6bis Drugwet, staat de huiszoeking zonder bevel tot huiszoeking toe van om het even 
welke plaats die voor de verkoop of de aflevering van dergelijke stoffen is bestemd, zodra 
de speurders, vóór de huiszoeking, over ernstige en objectieve aanwijzingen over het 
bestaan van een misdrijf met betrekking tot onrechtmatig bezit van verdovende middelen 
met het oog op verkoop, beschikken  
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Draagwijdte – Schriftelijke toestemming van de persoon die het werkelijke genot van de 
plaats heeft – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Procureur des Konings – 
Toepassing. 

De schriftelijke toestemming die bij art. 1bis Huiszoekingswet is vereist, komt neer op 
een verzaking aan het grondwettelijk recht van onschendbaarheid van de woning; die 
vormvereiste is bijgevolg niet van toepassing op de plaatsen die geen dergelijke waarborg 
genieten. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F nr. 6 

Onregelmatige aanhangigmaking bij de raadkamer – Regeling van de rechtspleging – 
Gerechtelijk onderzoek – Ontvankelijkheid van de strafvordering – Gevolg. 

Een eventuele onregelmatige aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer doet geen 
afbreuk aan de ontvankelijkheid van de strafvordering die voordien rechtsgeldig werd 
ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des Konings. (Art. 127, tweede lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2006.0120.N nr. 198 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Misdrijf van witwassen – Gebruik. 

Het gebruik van ontvangen informatie voor de vervolging van een witwasmisdrijf, 
gepleegd door of ten gevolge van de schending van een douanevoorschrift, beantwoordt 
eveneens aan het gebruik omschreven in artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol 
betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. 
(Art. 505, 3° en 4° Strafwetboek; Art. 11 Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de 
overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 
2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Aanvullend protocol – Douanezaken – Overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat – Uitwisseling van informatie – Doel. 

Artikel 11.1 van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand 
inzake douanezaken van 9 juni 1997 houdt in dat de met toepassing van de overeenkomst 
verkregen informatie kan worden gebruikt voor strafprocedures wegens niet–naleving van 
douanewetgeving, onverschillig of de overtreding daarvan naar Belgisch recht wordt 
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gestraft door het bijzondere douanestrafrecht of het gemene strafrecht. (Art. 11 
Aanvullend Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse 
Bondsstaat gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972..) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Op gang brengen van de strafvordering – Recht van toegang – Recht op een rechterlijke 
instantie – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht 
– Voorrecht van rechtsmacht. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt. 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van 
rechtsmacht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Adiëren van de strafrechter – Verwijzingsbeschikking of dagvaarding – Voorwerp – 
Aanhangigmaking. 

In correctionele– of politiezaken maakt de door een onderzoeksgerecht gewezen 
beschikking van verwijzing of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen, 
niet de daarin vermelde kwalificatie en omschrijving bij de vonnisgerechten aanhangig, 
maar de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het gerechtelijk onderzoek of het 
opsporingsonderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten 
grondslag liggen  (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 september 2006 P.2006.0649.N nr. 389 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Aanwending van rechtsmiddelen – Bevoegdheid – 
Vertegenwoordiging. 

Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene die bevoegd 
is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt ingesteld wegens dezelfde of 
samenhangende feiten, door de rechtbank een lasthebber ad hoc is aangewezen om de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd om 
namens deze rechtspersoon, in diens hoedanigheid van beklaagde, rechtsmiddelen, met 
inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze 
rechtspersoon ingestelde strafvordering  (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
26 september 2006 P.2005.1663.N nr. 435 

Beoordeling – Redelijke termijn – Toezicht van het Hof – Verdrag Rechten van de Mens – 
Vonnisgerecht. 

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming 
van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de gerechtelijke 
overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het 
vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de vaststellingen die hij 
verricht geen gevolgtrekking afleidt die deze niet kunnen verantwoorden  
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26 september 2006 P.2006.0604.N nr. 439 

Inverdenkingstelling – Verjaring – Stuiting – Daad van onderzoek – Medeverdachte. 

De inverdenkingstelling van een medeverdachte is een daad van onderzoek die de 
verjaring van de strafvordering stuit; de enkele omstandigheid dat deze 
inverdenkingstelling eventueel met vertraging is geschied doet daaraan niets af. (Art. 
61bis Wetboek van Strafvordering; Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0779.N nr. 528 

Recht op een rechterlijke instantie – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
rechtsvordering voor het strafgerecht – Voorrecht van rechtsmacht – Instellen van de 
strafvordering. 

Artikel 6.1, E.V.R.M. geeft de partij die beweert door een misdrijf te zijn benadeeld, niet 
het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen degene die zij beschuldigt  
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht – Instellen 
van de strafvordering – Parlementaire onschendbaarheid. 

Artikel 59, Grondwet kent het slachtoffer van de misdrijven waarvan het de vervolging 
regelt, het recht niet toe om zelf de strafvervolging op gang te brengen tegen degene die 
hij beschuldigt. (Art. 59 Grondwet 1994.) 
22 november 2006 P.2006.1173.F nr. 591 

Eenheid van opzet – Gezag van gewijsde – Definitieve strafrechtelijke veroordeling – 
Andere misdrijven die zijn gepleegd voor die veroordeling. 

Wanneer de feitenrechter, krachtens artikel 65, tweede lid, Sw., vaststelt dat misdrijven 
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere 
feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden 
zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de 
straftoemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen; met die bepaling heeft de 
wetgever de grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering opgeheven die is 
afgeleid uit de exceptie van het gezag van gewijsde in combinatie met het collectief 
misdrijf  (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.) 
22 november 2006 P.2006.0925.F nr. 587 

Kantschrift – Inlichtingenbulletin – Verjaring – Stuiting – Gevolgen – Openbaar 
ministerie. 

Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt hem een 
nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in staat van 
wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is een daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. 
29 november 2006 P.2006.0174.F nr. 613 

TAALGEBRUIK 

ALGEMEEN 
Vermeldingen die voor de regelmatigheid van de akte zijn vereist – Begrip – Taal van de 
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rechtspleging. 

Een akte moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld 
wanneer alle vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn 
gesteld  
9 juni 2006 C.2005.0113.N nr. 323 

Kennisgeving – Voorlopige hechtenis – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler – Geen 
verklaring – Aanhouding – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) – Strafzaken. 

Wanneer blijkt dat betrokkene geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik dat hem 
zijn aanhouding werd ter kennis gebracht, tast de vertaling van de beslissing tot 
kennisgeving van de vrijheidsbenemende maatregel door een vertaler die geen beëdigd 
tolk is, de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aan. (Art. 31, eerste en derde 
lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

Kennisgeving – Voorlopige hechtenis – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler – 
Aanhouding – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935) – Strafzaken. 

Geen enkele bepaling schrijft voor dat de persoon die voor betrokkene die de taal van de 
rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving vertaalt van de beslissing van een officier van 
gerechtelijke politie om hem zijn vrijheid te benemen, zelf de hoedanigheid van officier 
van gerechtelijke politie moet hebben. 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) 
Gerechten met zetel te Brussel – Meerdere verweerders – Taal waarin de procedure moet 
worden verder gezet. 

Wanneer in een burgerlijke procedure voor de gerechten van eerste aanleg met zetel in het 
arrondissement Brussel meerdere verweerders betrokken zijn, moet zij worden verder 
gezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, behoudens wanneer de 
meerderheid van de verweerders, ongeacht hun woonplaats, de taalwijziging vraagt. 
(Artikelen 4, § 1, en 6, §§ 1 en 2 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.) 
5 januari 2006 C.2004.0122.N nr. 7 

Regelmatigheid – Vertaling van stukken – Aanduiding van een tolk – Stukken vertaald 
door een beëdigd vertaler die niet dezelfde persoon is als de aangeduide tolk – 
Neerlegging van de vertaalde stukken – Hof van assisen – Voorzitter – Discretionaire 
bevoegdheid. 

Uit de omstandigheid dat de beëdigde vertaler die de stukken in de taal van de 
rechtspleging heeft vertaald niet dezelfde persoon is als de tolk die op de terechtzitting 
door de voorzitter van het hof van assisen krachtens diens discretionaire bevoegdheid 
daartoe is aangeduid, kan niet worden afgeleid dat de neerlegging van de aldus vertaalde 
stukken in strijd zou zijn met een formeel wettelijk verbod. 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 



– 353 – 

Schending van de wet op het gebruik der talen – Nietigheid van een akte van de 
rechtspleging – Arrest op tegenspraak dat geen zuiver voorbereidend arrest is – Dekking 
van de nietigheid van de akte die eraan voorafging – Hof van assisen. 

Aangezien het arrest waarbij het hof van assisen op tegenspraak uitspraak doet op de 
conclusie van de beschuldigde die, om reden dat een getuige de terechtzittingen van de 
zaak zou hebben bijgewoond, de verwijzing ervan naar een andere sessie vordert, geen 
zuiver voorbereidende beslissing is, dekt het de eventuele nietigheid van een vroegere 
handeling van de rechtspleging die voortvloeit uit een schending van de bepalingen van 
de Taalwet Gerechtszaken. (Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken.) 
25 januari 2006 P.2005.1451.F nr. 53 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Ondervraging van de beschuldigde voor de opening 
van de zitting – Verzoek om taalwijziging – Beschikking van de voorzitter – Verwerping – 
Hof van assisen. 

Is geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de beschikking van de voorzitter van het hof van 
assisen die, ingevolge het verzoek van de beschuldigde naar aanleiding van diens 
ondervraging voor de opening van de zitting, beslist om aan het verzoek tot taalwijziging 
geen gevolg te geven  (Artikelen 293, derde lid, en 416 Wetboek van Strafvordering; Art. 
19, derde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
30 mei 2006 P.2006.0748.N nr. 298 

Ontvankelijkheid – Beslissing waarbij de taal van de rechtspleging wordt aangegeven – 
Hof van assisen – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De beslissing van de voorzitter van het hof van assisen waarbij de taal van de 
rechtspleging wordt aangegeven, is geen beslissing over de bevoegdheid van het 
aangezochte rechtscollege; het is geen eindbeslissing in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., 
en valt niet onder de in het tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen; het onmiddellijk 
cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
31 mei 2006 P.2006.0743.F nr. 301 

Rechtspleging in het Nederlands – Woonplaats gelegen in het Franse taalgebied – 
Gemeente met een bijzondere taalregeling – Aanduiding in het Frans – Akte van hoger 
beroep – Gedaagde in hoger beroep. 

Er wordt aan de eentaligheid van een akte van hoger beroep geen afbreuk gedaan wanneer 
in het raam van een rechtspleging in het Nederlands, de woonplaats of de verblijfplaats 
van de gedaagde in deze akte wordt aangeduid in het Frans en deze woonplaats of 
verblijfplaats gelegen is in het Franse taalgebied, ook wanneer deze woonplaats of 
verblijfplaats in een gemeente met een bijzondere taalregeling is gelegen  (Art. 24 Wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
9 juni 2006 C.2005.0113.N nr. 323 

Gebruik in de beslissing van de Latijnse uitdrukking "quod non". 

De Latijnse woorden "quod" en "non", zijn opgenomen in de algemeen gebruikte 
woordenboeken van de Nederlandse Taal en het gebruik ervan door de rechter in één van 
zijn overwegingen schendt de Taalwet Gerechtszaken niet, in zoverre de bekritiseerde 
overweging verstaanbaar en zinnig is met of zonder de toevoeging van de uitdrukking 
"quod non" en het voor de lezer ook onmiddellijk duidelijk is dat deze toevoeging, wat ze 
ook moge betekenen, geen afbreuk kan doen aan de in het Nederlands gestelde 
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voorafgaande overweging. (Art. 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken.) 
19 september 2006 P.2006.0298.N nr. 424 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beroepen vonnis dat een dagvaarding in het Frans 
niet–ontvankelijk verklaart – Burgerlijke zaken – Ontvankelijkheid van het hoger beroep. 

De beslissing die de in het Frans gestelde dagvaarding niet–ontvankelijk heeft verklaard 
omdat verweerder in een eentalig Nederlandse gemeente woont, is geen beslissing die 
uitspraak doet over een vordering tot verandering van taal. (Art. 4, § 2 Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
12 oktober 2006 C.2006.0063.F nr. 485 

GERECHTSZAKEN (BUITEN WET 15 JUNI 1935) 
Douane en accijnzen – Artikel 270, Douane en accijnzenwet – Douanewet – Vaststelling 
van het douanemisdrijf – Taal – Proces–verbaal – Strafzaken – Afschrift aan overtreder – 
Vooronderzoek. 

Artikel 270 A.W.D.A. schrijft niet voor dat het afschrift van het origineel proces–verbaal 
dat aan de overtreder wordt bezorgd, dient opgesteld te zijn in een taal die de overtreder 
verstaat  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

BESTUURSZAKEN 
Kandidaat politiek–vluchteling – Verklaring van de kandidaat – Taal van het onderzoek – 
Andere taal – Daaropvolgende beslissingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Dienst 
Vreemdelingenzaken – Beslissing. 

Krachtens art. 51–4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek 
van de verklaring van de kandidaat politiek–vluchteling tevens de taal van de beslissing 
zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele daaropvolgende 
beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; uit die bepaling volgt evenwel niet dat 
het niet–gebruik van die taal in de vrijheidsbenemende maatregel de nietigheid van die 
maatregel meebrengt  (Art. 51–4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.) 
26 april 2006 P.2006.0417.F nr. 242 

TAKS 
Industriële activiteiten met zware risico's – Belastingheffing. 

Uit artikel 7, § 2bis, 1° en 3°, Wet 21 jan. 1987 inzake de risico's van zware ongevallen 
bij bepaalde industriële activiteiten volgt dat de heffing slaat op de betrokken 
onderneming wegens de industriële activiteit die zij heeft uitgeoefend in het jaar vóór het 
aanslagjaar; het bepaalt niet dat de heffing slechts verschuldigd is, indien de onderneming 
bovendien die activiteit uitoefende op 1 januari van het aanslagjaar. (Art. 7, § 2bis, 1° en 
3° Wet 21 jan. 1987.) 
14 december 2006 F.2005.0084.F nr. 652 

TEKENINGEN EN MODELLEN 
Verplichting – Auteursrechtelijke bescherming – Vraag om uitlegging – Benelux 
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Tekeningen en Modellenwet – Besteller van de tekening of het model – Bestelling gedaan 
met het oog op gebruik in handel of nijverheid – Voorwaarden – Hof van Cassatie. 

Wanneer voor het Hof van Cassatie vragen om uitlegging rijzen van een voor België, 
Luxemburg en Nederland gemene rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag 
Benelux–Gerechtshof, zoals de rechtsregel van artikel 6.2 Benelux Tekeningen en 
Modellenwet die de besteller van een tekening of model als auteursrechtelijk beschermd 
ontwerper aanwijst, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of 
nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd, is het 
Hof verplicht die vragen aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen  (Art. 1 Verdrag van 
31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; 
Artikelen 6.2 en 23 Wet 25 okt. 1966.) 
1 juni 2006 C.2005.0371.N nr. 305 

TELEGRAAF EN TELEFOON 
Openbaar domein – Verplichting – Telecommunicatienet – Kabels – Operator – Plan – 
Onderwerping – Persoon die werken uitvoert of laat uitvoeren – Tekortkoming – 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan zijn 
verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen aan 
te leggen op het openbaar domein, het plan van de plaats van aanleg en de bijzonderheden 
ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het openbaar domein 
afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en die de werken 
uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur kan worden beschadigd of waardoor 
de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting om de operator van het 
telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, § 1 en 114, § 1 Wet 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.) 
28 april 2006 C.2005.0199.F nr. 248 

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN 
Wanneer het strafgerecht beslist dat een telastlegging niet bewezen is, moet het geen 
uitspraak doen over de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen  (Art. 44 
Strafwetboek; Art. 161 Wetboek van Strafvordering.) 
13 december 2006 P.2006.1299.F nr. 649 

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE 
Vrijwillige betaling van een verjaarde schuld – Geen door de betaler erkende schuld. 

De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, sluit het recht 
op terugvordering niet uit, wanneer zij, blijkens de omstandigheden, niet kan worden 
opgevat als de voldoening van een door de betaler erkende schuld. (Art. 1235 Burgerlijk 
Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0026.N nr. 127 

Recht om de terugvordering te bevelen – Verjaring – Termijnen – Duur – Onverschuldigd 
betaalde – Werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – Vordering tot terugbetaling – 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en die 
termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze; de rechtsvordering van de Rijksdienst voor 



– 356 – 

Arbeidsvoorziening tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar  (Art. 7, § 13, tweede lid Besl. W. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 maart 2006 S.2005.0022.F nr. 175 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Uitbetalingsinstelling – 
Verjaring – Aanvang – Onverschuldigde betaling – Werknemers – Buitenlands voordeel. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer haar 
oorsprong vindt in een buitenlands voordeel, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van de uitbetalingsinstelling, de enige die bevoegd is om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen van 
de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing waarbij het voormelde 
voordeel wordt toegekend; opdat de verjaringstermijn van zes maanden ingaat, moet de 
instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning van het 
buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg de 
instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd is 
gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald  (Art. 21, § 2, 
eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
8 mei 2006 S.2005.0092.F nr. 262 

Verzekeringsinstelling – Uitkeringen – Dienst voor uitkeringen – Verlenging – 
Schuldenaar – Termijn – Onverschuldigd betaalde – Akkoord – Goedkeuring – 
Terugvordering – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De ten onrechte uitbetaalde uitkeringen wordt door de Z.I.V.–verzekeringsinstelling 
teruggevorderd binnen een termijn van twee jaar, maar die termijn kan worden verlengd 
door een akkoord tussen die verzekeringsinstelling en de schuldenaar; dat akkoord moet 
goedgekeurd worden door de dienst voor uitkeringen, die belast is met de administratie 
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wanneer het ten onrechte betaalde uitkeringen 
betreft, maar die goedkeuring hoeft niet binnen de voormelde termijn van twee jaar 
gegeven te worden  (Art. 326 K.B. 3 juli 1996.) 
8 mei 2006 S.2005.0015.F nr. 260 

Schijn – Fout – Schade. 

Het arrest dat beslist dat een compensatiekas voor kinderbijslag een zware fout heeft 
begaan door bij de ouders de schijn te wekken dat de verhoogde bijslag tijdens een 
periode van verschillende jaren verschuldigd was of behouden bleef, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht dat de schade t.g.v. die fout gelijk is aan het bedrag van de ten 
onrechte verhoogde kinderbijslagen  (Artikelen 1235, 1376, 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 mei 2006 S.2005.0008.F nr. 283 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend in de 
pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een 
voordeel in de regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid, verjaart de 
rechtsvordering tot terugbetaling van de uitbetalingsinstelling van het 
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overlevingspensioen, die alleen bevoegd is om het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen, na verloop van zes maanden te rekenen van de kennisgeving, aan die 
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het voormelde voordeel; de voormelde verjaringstermijn van zes maanden begint derhalve 
pas te lopen wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel in een regeling van 
rustpensioenen ten laste van de overheid, waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, 
ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen betaald heeft, dat door 
de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en niet aan de begunstigde 
van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid  (Art. 21, § 
2, eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
6 november 2006 S.2006.0007.F nr. 540 

Bedrieglijke handelingen – Verjaring – Termijn – Ziektekostenverzekering – Prestaties – 
Onverschuldigd betaalde – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 

TUSSENKOMST 
Hoger beroep – Ontstentenis – Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Conclusie – 
Vrijwillige tussenkomst – Burgerlijke zaken – Gevolg. 

De tussenkomende partij die geen verzoekschrift heeft ingediend maar wel een conclusie 
heeft neergelegd met daarin haar middelen, waarover de partijen uitleg hebben gegeven, is 
partij in het geding geworden en kan op eenzijdig verzoekschrift hoger beroep instellen 
tegen de beschikking. (Artikelen 813, 1031 en 1033 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2004.0201.F nr. 57 

Toepasselijkheid – Vrijwillige tussenkomst – Strafzaken – Gerechtelijk Wetboek. 

Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, 
aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door de aard van het gerecht dat de 
zaak behandelt en het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de 
strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen aanwijzen die als partij voor die 
gerechten mogen optreden; hieruit volgt dat het optreden van een derde als vrijwillige of 
gedwongen tussenkomende partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter, 
krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen die derde een veroordeling, een 
sanctie of een andere maatregel uit te spreken  (Artikelen 2, 811 en 814 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
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31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Strafzaken – Vrijwillige of gedwongen tussenkomst. 

Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, 
aangezien de te volgen rechtspleging bepaald wordt door de aard van het gerecht dat de 
zaak behandelt en het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de 
strafrechtspleging op limitatieve wijze de personen aanwijzen die als partij voor die 
gerechten mogen optreden; hieruit volgt dat het optreden van een derde als vrijwillige of 
gedwongen tussenkomende partij voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is op 
voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter, 
krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen die derde een veroordeling, een 
sanctie of een andere maatregel uit te spreken  (Artikelen 2, 811 en 814 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Ontvankelijkheid – Vrijwillige tussenkomst – Strafzaken. 

Behoudens afwijking op grond van een bijzondere wet zijn de bepalingen van het Ger.W. 
betreffende de tussenkomst niet toepasselijk voor de strafrechter; daar het Sv. en de 
wetten betreffende de strafrechtspleging bepalen welke partijen een vordering kunnen 
instellen of tegen wie voor deze rechters een vordering kan worden ingesteld, is de 
vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de strafrechter enkel 
ontvankelijk op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of dat de 
wet de strafrechter uitzonderlijk bevoegd maakt om een veroordeling, een sanctie of enige 
andere maatregel tegen een derde uit te spreken  (Artikelen 2 en 812 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0281.F nr. 266 

UITLEVERING 
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van verdediging – Europees 
aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging – Bericht om te 
verschijnen. 

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser, die 
gehospitaliseerd is, en zijn raadsman, het bericht hebben ontvangen dat bij art. 17, § 3, 
eerste lid, Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, is bepaald, en zij 
niet op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verschenen, 
schendt het arrest van dit rechtscollege, dat in dergelijke omstandigheden de beroepen 
beschikking bevestigt, art. 17, § 3, eerste lid, en § 4, van de voormelde wet en miskent het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. 
1 februari 2006 P.2006.0109.F nr. 66 

Politiek misdrijf. 

De Uitleveringswet verstaat onder politiek misdrijf alleen de feiten die rechtstreeks het 
politiek stelsel en de politieke orde van een bepaald land aantasten  (Art. 6 Wet 1 okt. 
1833 op de uitleveringen.) 
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 
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Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Onderzoeksgerechten – 
Passieve uitlevering. 

Het toezicht dat het onderzoeksgerecht moet houden op de uitvoerbaarverklaring van het 
internationaal aanhoudingsbevel, bestaat erin om na te gaan of de feiten beantwoorden 
aan het uitleveringsverdrag dat met de verzoekende Staat is gesloten en of ze krachtens de 
twee betrokken wetgevingen strafbaar zijn; ongeacht of de aanduiding ervan verschilt  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf – Vereniging met het oog op het voorbereiden en plegen van daden van 
terrorisme – Begrip. 

Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6 
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het 
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten 
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen, door 
geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of een 
openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad te 
stellen of zich daarvan te onthouden  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Politiek misdrijf – Feit dat zware gewelddaden tegen personen met zich meebrengt – 
Begrip. 

Art. 6 Uitleveringswet is niet van toepassing op feiten die, wat ook het doel moge zijn dat 
de dader nastreeft en ongeacht de politieke vorm van het land waar het feit is gepleegd, 
met name zware gewelddaden tegen personen met zich kunnen meebrengen  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving van plaats, dag en uur van verschijning – 
Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging. 

Eens de verdachte krachtens artikel 17, § 4, Wet Europees Aanhoudingsbevel in kennis is 
gesteld van de plaats, dag en uur van de verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling, is hij ervan op de hoogte dat dit onderzoeksgerecht uitspraak zal 
doen over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer, die het Europese 
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart; hieruit volgt dat de verdachte niet nogmaals in 
het bijzonder en uitdrukkelijk moet uitgenodigd worden zich over die tenuitvoerlegging te 
verdedigen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Beschikking van de onderzoeksrechter tot het in hechtenis 
plaatsen van betrokkene – Tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel – 
Bevoegdheid – Onderzoeksgerechten. 

De onderzoeksgerechten die met toepassing van de artikelen 16 en 17, Wet Europees 
Aanhoudingsbevel uitspraak doen, hebben enkel te oordelen over de tenuitvoerlegging 
van het Europese aanhoudingsbevel overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en 
met 8 van die wet, na te hebben nagegaan of de voorwaarden van artikel 3 van diezelfde 
wet vervuld zijn; zij hebben bij die gelegenheid geen rechtsmacht te oordelen over de 
handhaving van de hechtenis die de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 11, § 3 
van voormelde wet heeft bevolen. 
21 februari 2006 P.2006.0243.N nr. 103 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Gronden tot weigering – 
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Aantasting van de grondrechten. 

Naar luid van art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003, wordt de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel geweigerd als er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat die 
tenuitvoerlegging tot gevolg zou hebben dat de grondrechten van de betrokkene worden 
aangetast, zoals die in art. 6 van het Europees Verdrag zijn vastgelegd, m.n. die welke 
door het E.V.R.M. zijn gewaarborgd en die welke als algemene rechtsbeginselen van 
gemeenschapsrecht volgen uit de gemeenschappelijke grondwettelijke tradities binnen de 
Lidstaten van de Europese Unie. 
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Europees aanhoudingsbevel – Geen nietigheid – Schengen–signalering – Doel van de 
toegezonden inlichtingen – Inhoud. 

De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats daarvan, met 
toepassing van art. 2, § 4, W. 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, de 
Schengen–signalering, moet bevatten, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; 
ze hebben alleen tot doel de onderzoeksrechter in te lichten die, rekening houdend met 
alle omstandigheden die in dat bevel worden vermeld en met die welke voor hem 
aangevoerd worden door de persoon waarop het van toepassing is, de tenuitvoerlegging 
van voormeld bevel slechts in de bij de wet bepaalde gevallen kan weigeren  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Onderzoeksgerechten – 
Artikel 6, E.V.R.M. – Toepassing. 

Art. 6, E.V.R.M. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die zich uitspreken 
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel, aangezien zij geen 
uitspraak moeten doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken  
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Schengen–signalering – 
Toezicht van de onderzoeksrechter – Toezending van het origineel van het Europees 
aanhoudingsbevel of van het eensluidend afschrift ervan – Inhoud. 

Een toezending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een 
eensluidend verklaard afschrift is slechts nodig wanneer de inlichtingen die de 
onderzoeksrechter heeft ontvangen hem en de onderzoeksgerechten niet in staat stellen te 
beoordelen of de voorwaarden die bij de artikelen 3 tot 5, Wet 19 dec. 2003 betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel zijn bepaald, werden nageleefd  (Art. 9 Wet 19 dec. 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
1 maart 2006 P.2006.0280.F nr. 116 

Arrestatie – Betekening van de stukken – Voorwaarden – Beoordeling door de rechter – 
Criteria. 

De rechter die onaantastbaar oordeelt of een gearresteerde onverwijld en in een taal welke 
hij verstaat, op de hoogte werd gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle 
beschuldigingen welke tegen hem zijn ingebracht, kan hierbij rekening houden met alle 
omstandigheden waaruit blijkt dat de gearresteerde reeds eerder feitelijk op de hoogte was 
van een buitenlands bevel tot aanhouding. (Artikelen 5.1.f, en 5.2 Verdrag van 4 nov. 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 3, 
vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.) 
7 maart 2006 P.2006.0316.N nr. 132 



– 361 – 

Vrijheidsberoving – Artikel 5 – Rechten van de Mens – Artikel 5.3 – Toepassing – 
Verdrag Rechten van de Mens. 

Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op de persoon waartegen een 
uitleveringsprocedure loopt en wiens vrijheidsberoving in overeenstemming met 
paragraaf 1, f, van dit artikel is. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht van de rechter – Rechten van de Mens – 
Redelijke termijn – Artikel 5.3 – Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

Voorlopige hechtenis na uitlevering – Uitgewezen veroordeelde die verzet heeft gedaan – 
Beoordeling – Redelijke termijn – Verzoek tot invrijheidstelling – Artikel 5.3 E.V.R.M.. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt dat is 
neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn veroordeling, kan 
de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3, E.V.R.M. is bepaald alleen toetsen 
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel 
waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op de rechtspleging waarop 
de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond en die volgt op zijn 
veroordeling  (Art. 27, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Cassatieberoep – Europees aanhoudingsbevel – Betwisting over de identiteit van eiser in 
cassatie – Exequatur – Bevoegdheid van het Hof. 

Wanneer het Hof gevat wordt door een voorziening tegen een arrest van het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over het beroep tegen een 
beschikking van de raadkamer die een Europees aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, 
en de eiser voor het Hof een middel aanvoert over zijn identiteit, is het Hof niet bevoegd 
om zich over deze betwisting uit te spreken. 
23 mei 2006 P.2006.0707.N nr. 287 

Onderzoeksgerecht – Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Voorwaarden 
– Mogelijkheid – Tenuitvoerlegging – Beslissing bij verstek gewezen. 

De voorwaarde dat de uitvaardigende rechterlijke autoriteit waarborgen biedt die als 
toereikend worden beschouwd om de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel 
betrekking heeft, ervan te verzekeren dat hij in de uitvaardigende Staat een nieuwe 
vonnisprocedure kan vragen en in zijn aanwezigheid wordt berecht, zo het Europees 
aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd op grond van een bij verstek gewezen beslissing, 
maakt voor het onderzoeksgerecht geen verplichting maar gewoon een mogelijkheid uit  
(Art. 7, eerste lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 
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Nationaliteit – Europees aanhoudingsbevel – Verzuim – Vermeldingen – Identiteit. 

De gegevens betreffende de identiteit en de nationaliteit van de gezochte persoon die het 
Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, zijn niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven  (Art. 2, § 4, 1° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Termijn – Tenuitvoerlegging – Raadkamer – Beslissing. 

Geen enkele wetsbepaling voorziet erin, dat na het verstrijken van de termijn van vijftien 
dagen na de aanhouding van de persoon en zonder dat de raadkamer uitspraak heeft 
gedaan over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, de raadkamer, en, 
in het geval van hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, geen uitspraak meer 
kunnen doen over de tenuitvoerlegging van dat Europees aanhoudingsbevel. (Art. 16, § 1, 
derde lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Europees aanhoudingsbevel – Uitvaardigende Staat – Verzet – Tenuitvoerlegging – 
Beslissing bij verstek gewezen. 

Uit de omstandigheid dat de persoon waartegen een Europees aanhoudingsbevel is 
uitgevaardigd verzet heeft aangetekend tegen het bij verstek gewezen vonnis, met het oog 
op de tenuitvoerlegging waarvoor dit bevel werd uitgevaardigd, kan niet worden afgeleid 
dat de rechtspleging tot tenuitvoerlegging van het voormelde bevel zonder voorwerp zou 
zijn. 
2 augustus 2006 P.2006.1128.F nr. 378 

Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend 
aanhoudingsbevel – Minderjarige boven de leeftijd van 16 jaar op het ogenblik van de 
feiten – Onderzoeksgerechten. 

De vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige die meer dan 
zestien jaar oud is op het ogenblik van de feiten is niet strijdig met de Belgische 
internationale openbare orde, zodat niets zich verzet tegen de uitvoerbaarverkaring door 
de onderzoeksgerechten van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding tegen de inmiddels meerderjarig geworden betrokkene, ook voor de feiten die 
zich situeren in die periode waarin hij minderjarig was maar boven de leeftijd van zestien 
jaar. (Art. 1, § 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen; Art. 2.1 Europees Verdrag 
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957; Artikelen 36, 4° en 38 Wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming.) 
23 augustus 2006 P.2006.1119.N nr. 383 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Beslissing om de grond tot weigering toe te 
passen – Onderzoeksgerechten. 

De gerechtelijke beslissing tot weigering van de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel, uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf 
ingeval de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde autoriteiten 
zich ertoe verbinden om die straf overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te 
leggen, brengt de overname van de tenuitvoerlegging mee van de straf waarop die 
gerechtelijke beslissing betrekking heeft, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 
23 mei 1990; in dat geval is de in het buitenland uitgesproken straf in België rechtstreeks 
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en onmiddellijk uitvoerbaar  (Art. 18, §§ 2 en 3 Wet 23 mei 1990; Art. 6, 4° Wet 19 dec. 
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F nr. 496 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Europees aanhoudingsbevel – Gevolg – Middel dat 
geen verband houdt met de toegepaste bepalingen – Tenuitvoerlegging – Strafzaken – 
Belang. 

Het middel dat oordeelt dat het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002, art. 34.2, b, 
Verdrag betreffende de Europese Unie schendt omdat de materie van het Europees 
aanhoudingsbevel bij verdrag had moeten worden uitgewerkt, betreft alleen de wijze 
waarop een afgeleide gemeenschapsakte is uitgewerkt, zodat, aangezien het geen verband 
houdt met de bepalingen van de Wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel die door het hof van beroep zijn toegepast, het niet ontvankelijk is 
vermits het de schending aanvoert van bepalingen die het arrest niet toepast. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – 
Cassatiemiddel – Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarden – Gevolg – Dubbele 
strafbaarstelling – Tenuitvoerlegging – Strafzaken – Belang. 

De vaststelling van de eerste rechters dat de feiten bedoeld in het Europees 
aanhoudingsbevel dat tegen de eiser is uitgevaardigd, zowel in België als in de 
Uitvaardigende Staat strafbaar zijn, maakt het middel irrelevant volgens welk de 
tenuitvoerlegging van dit bevel moet worden opgeschort totdat het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen zich uitspreekt over de afschaffing van het onderzoek naar de 
dubbele strafbaarstelling. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Niet ontvankelijk middel – Prejudiciële vraag – Cassatiemiddel – Verenigbaarheid – 
Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 – Gevolg – 
Niet–ontvankelijkheid die geen verband houdt met de regels die in de prejudiciële vraag 
worden bedoeld – Artikel 34.2, b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie – 
Uitlevering – Strafzaken – Belang. 

Wanneer de niet–ontvankelijkheid van het middel niet is afgeleid uit regels die de eiser 
aan het toezicht van het Arbitragehof of van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen wilde voorleggen, is er geen grond om de prejudiciële vraag die 
betrekking heeft op de verenigbaarheid van art. 34.2, b, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel, aan die gerechten voor te leggen. 
15 november 2006 P.2006.1401.F nr. 566 

Gevolg – Vernietiging – Europees aanhoudingsmandaat – Kaderbesluit van de Raad van 
de Europese Unie – Omzetting in de Duitse rechtsorde – Duitse wet van 21 juli 2004 – 
Nieuwe Duitse omzettingswet. 

De vernietiging van de Duitse wet van 21 juli 2004 door het Bundesverfassungsgericht 
heeft niet tot gevolg dat het onder die wet verleende Europees aanhoudingsbevel niet 
rechtsgeldig is verleend; krachtens de nieuwe Duitse omzettingswet van 29 juni 2006 kan 
dergelijk Europees aanhoudingsbevel alsnog uitgevoerd worden  (Artikelen 4 tot 37 en 
44, § 3 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
21 november 2006 P.2006.1413.N nr. 585 
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Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Bevoegdheid van het 
rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging. 

Het rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel heeft niet de discretionaire bevoegdheid om die tenuitvoerlegging toe te 
staan of te weigeren; onder voorbehoud van verplichte of facultatieve gronden tot 
weigering, is zij verplicht wanneer de voorwaarden die bij Wet 19 dec. 2003 zijn bepaald, 
zijn nageleefd  
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Europees aanhoudingsbevel – Kennisgeving aan de aangehouden persoon – Eerbiediging 
van artikel 5.2, E.V.R.M. – Inhoud. 

De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel naar luid van artikel 2, § 4, 5°, W. 19 
dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten, voldoen aan de 
vereisten van artikel 5.2, E.V.R.M. 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Redengeving – Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Hechtenis 
van de betrokkene – Vrijlating onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom – 
Mogelijkheid. 

Wanneer de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt toegestaan, 
levert de beslissing waarbij ze bevolen wordt de titel van vrijheidsbeneming van de 
betrokkene op, behoudens de mogelijkheid die de rechter verleend wordt om hem in 
vrijheid te laten of te stellen onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom; bij 
gebrek aan een conclusie hieromtrent, moet de kamer van inbeschuldigingstelling die de 
beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de tenuitvoerlegging van een Europees 
aanhoudingsbevel wordt bevolen, haar beslissing om van die mogelijkheid geen gebruik 
te maken, niet bijzonder met redenen omkleden  (Art. 20, § 4 Wet 19 dec. 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

Europees aanhoudingsbevel – Geen nietigheid – Doel van de toegezonden inlichtingen – 
Vereiste inlichtingen – Inhoud. 

Het Europees aanhoudingsbevel bevat de omschrijving van de omstandigheden waaronder 
het misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, alsook de mate waarin de 
gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen; die gegevens, welke niet op straffe 
van nietigheid zijn voorgeschreven, hebben tot doel de onderzoeksrechter in te lichten die, 
rekening houdend met alle omstandigheden die in dat bevel zijn vermeld en met die welke 
voor hem worden aangevoerd door de persoon waartegen het is uitgevaardigd, de 
tenuitvoerlegging van voormeld bevel slechts in de bij de wet bepaalde gevallen kan 
weigeren  (Art. 2, § 4, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.) 
13 december 2006 P.2006.1557.F nr. 648 

VALS GETUIGENIS 
Criminele zaken – Beoordelingselementen. 

De rechter waarbij een telastlegging van valse getuigenis in criminele zaken is aanhangig 
gemaakt moet met name nagaan of de valse verklaring de uitspraak heeft kunnen 
beïnvloeden; de omstandigheid dat het arrest van het hof van assisen niet met redenen is 
omkleed belet dit onderzoek niet  (Art. 218 Strafwetboek.) 
13 september 2006 P.2006.0326.F nr. 410 
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN 
Valsheid in geschriften – Geschrift. 

De valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196, Strafwetboek vereist een 
geschrift dat enigermate tot bewijs strekt van datgene wat erin is opgenomen en 
vastgesteld, zodat het zich aan de openbare trouw opdringt, wat inhoudt dat de overheid 
en de particulieren die er kennis van nemen of aan wie het wordt overgelegd, kunnen 
overtuigd worden van de waarachtigheid van de akte of het rechtsfeit in het geschrift 
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten  (Artikelen 193, 196, 213, 
en 214 Strafwetboek.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Aard – Vreemdelingen – Valsheid in geschriften – Bewijsstukken – Regularisatie van 
verblijf – Regularisatiecommissie – Geschrift. 

De bewijsstukken die een aanvrager volgens artikel 9 van de wet van 22 december 1999 
betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen 
verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet overleggen aan de 
regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijswaarde hebben nadat ze 
door de commissie worden aanvaard. (Artikelen 193, 196, 213, en 214 Strafwetboek; Art. 
9 Wet 22 dec. 1999.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Valsheid in geschriften – Moreel bestanddeel van het misdrijf – Motieven van het misdrijf. 

De eventuele goede beweegredenen van een dader, zoals het handelen uit humanitaire 
redenen, nemen de strafbare valsheid in geschrifte niet weg van zodra het bijzonder opzet, 
dit is hetzij een bedrieglijk opzet, hetzij het oogmerk om te schaden, vast staat. (Artikelen 
193 en 196 Strafwetboek.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Opstellen van een geschrift – Gebruik van vals stuk door andere persoon – Strafbaarheid 
– Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. 

Nu het misdrijf valsheid in geschrifte en dat van gebruik van valse stukken twee 
afzonderlijk misdrijven vormen, kan het gebruik van een vals stuk strafbaar zijn van zodra 
de gebruiker kennis heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk 
opgesteld zonder bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden  (Artikelen 193 en 213 
Strafwetboek.) 
25 april 2006 P.2005.1675.N nr. 236 

Verweermiddel – Gebruik van valse stukken – Begrip. 

Het verweer tegen de aantijging dat het gebruikte stuk vals is, levert op zich geen gebruik 
van een vals stuk op  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0306.N nr. 327 

Gevolg – Document vereist door een douanevoorschrift – Strafbaarstelling naar gemeen 
recht. 

De gemeenrechtelijke strafbaarstelling van de valsheid betreffende een document dat door 
een douanevoorschrift is vereist, is ook een strafbaarstelling van een handeling in strijd 
met de douanewetgeving in de zin van het Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse 
administratieve bijstand inzake douanezaken van 9 juni 1997. (Art. 1, b Aanvullend 
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Protocol van 9 juni 1997 bij de overeenkomst tussen de EEG en de Zwitserse Bondsstaat 
gesloten bij Verordening nr. 2840/72 van de Raad van 19 december 1972.; Artikelen 193, 
194, 196, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0467.N nr. 328 

Valse stukken aangewend in de fiscale bezwaarprocedure – Gebruik van valse stukken – 
Inkomstenbelastingen. 

Het gebruik van een vals stuk in een fiscale bezwaarprocedure is geen louter verweer, 
maar strekt ertoe alsnog het oogmerk van die fiscale valsheid te verwezenlijken  
(Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Strafwetboek.) 
13 juni 2006 P.2006.0306.N nr. 327 

Proces–verbaal van de terechtzitting – Begrip – Verdraaiing van de waarheid. 

Valsheid houdt een verdraaiing in van de waarheid; de loutere verwerping van een 
vordering van een partij om in het proces–verbaal van de terechtzitting gegevens te 
vermelden die in de loop van het onderzoek van de zaak zijn vergaard kan niet leiden tot 
valsheid van het proces–verbaal omdat dit aldus geen feit voor waar aanneemt dat onwaar 
is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Valsheid die op een door de wet bepaalde wijze is gepleegd – Valse handtekening – 
Strafbare valsheid – Constitutieve bestanddelen. 

Met het oog op het bewezen verklaren van het misdrijf valsheid in geschriften, zoals 
strafbaar gesteld bij de artikelen 193 en volgende, Strafwetboek is niet alleen het 
algemeen opzet met betrekking tot de formele of inhoudelijke valsheid vereist, ook al 
gebeurt die vervalsing op een door de wet bepaalde wijze, maar afzonderlijk daarvan, 
bovendien en bijkomend ook de bijzondere bedoeling van de dader om die valsheid te 
plegen met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden; daaruit volgt dat een 
valsheid die op een door de wet bepaalde wijze is gepleegd, zoals het formeel namaken 
van een handtekening alleen, als dusdanig niet noodzakelijk en onvermijdelijk een 
strafbare valsheid in de zin van de wet uitmaakt, wanneer de overige constitutieve 
bestanddelen van het misdrijf ontbreken of niet bewezen zijn, inzonderheid het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden. 
10 oktober 2006 P.2006.0412.N nr. 471 

Valsheid in geschrifte – Bestanddelen – Moreel bestanddeel – Bedrieglijk opzet. 

Het bedrieglijk opzet in het moreel bestanddeel van valsheid in geschriften is het opzet 
om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen  
15 november 2006 P.2006.0308.F nr. 561 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – 
Verwijzingsbeschikking – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Verjaring 
– Onderzoeksgerechten – Strafvordering – Raadkamer. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een bepaalde periode, dan 
oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid tot de door de raadkamer 
aangenomen datum heeft geduurd; de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt 
derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 
Strafwetboek; Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
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5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Motiveringsgebrek – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Verwijzingsbeschikking – Aard van het middel – Middel waarbij 
de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking wordt aangevoerd – Strafbare 
periode van het gebruik van de fiscale valsheid – Conclusie – Onderzoeksgerechten – 
Strafvordering – Raadkamer. 

Het middel van de inverdenkinggestelde dat aanvoert dat de verwijzingsbeschikking zelf 
onregelmatig is daar zij een motiveringsgebrek vertoont waar zij oordeelt dat er met 
betrekking tot de strafbare periode van het gebruik van de fiscale valsheid voldoende 
bezwaren bestaan, betreft het debat over de bezwaren waartegen geen ontvankelijk hoger 
beroep open staat zodat de kamer van inbeschuldigingstelling daarover geen uitspraak 
dient te doen. 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Gevolg – Trust – Verdraaiing van de waarheid. 

Het bestaan van fiducie naar Luxemburgs recht belet niet dat de Belgische rechter, die 
uitspraak moet doen over een overtreding van de artikelen 196 en 197 Sw., naar recht uit 
de fictieve gegevens waarop de fiducie is gegrond, kan afleiden dat de waarheid is 
verdraaid in de zin van die wettelijke bepalingen. 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

Veroordeling – Te vermelden wettelijke bepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van 
valse stukken. 

Een veroordelend vonnis wegens valsheid of het gebruik van valse stukken inzake 
inkomstenbelastingen, zoals bepaald in artikel 340, eerste lid, W.I.B., moet de bepalingen 
vermelden van dat wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de 
dader heeft of heeft willen overtreden  (thans artikelen 449 en 450, eerste lid WIB92; 
Artikelen 339 en 340, eerste lid WIB64.) 
13 december 2006 P.2005.1434.F nr. 646 

Bekentenis met verzaking aan het beoogde doel – Gebruik van valse stukken – Ogenblik 
waarop het gebruik eindigt. 

De enkele omstandigheid dat de dader een valsheid in een geschrift of een gebruik van 
een vals of vervalst stuk bekent, stelt nog geen einde aan het strafbare gebruik daarvan; 
hiervoor is vereist dat hij verzaakt aan het met het gebruik van de valsheid of van het 
valse of vervalste stuk beoogde doel, hetgeen inhoudt dat hij niet langer de valsheid 
inroept om daarmee onrechtmatig voordeel te verkrijgen of nadeel te berokkenen  
(Artikelen 196 en 197 Strafwetboek.) 
19 december 2006 P.2006.1194.N nr. 663 

VEILIGHEID VAN DE STAAT 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Nu de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag, het 
gebruik van vuurwapens omvatten waarmee ten minste automatisch kan worden herladen, 
hebben de bewoordingen "automatische vuurwapens" in voornoemd verdrag een 
algemene draagwijdte en maken ze geen onderscheid tussen volautomatische en semi–
automatische vuurwapens  
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voetnoot 27) ( Art. 1, e) Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 jan. 1977.) 
27 juni 2006 P.2005.1491.N nr. 359 

VENNOOTSCHAPPEN 

ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS 
Rechter – Vereffenaar – Vereffening – Akkoord van partijen – Opname sommen in passief 
– Veroordeling tot betaling van geldsommen. 

De rechter die een rechtspersoon die in vereffening is gesteld veroordeelt tot betaling van 
bepaalde geldsommen wanneer de partijen het erover eens zijn dat, staande de 
vereffening, de vereffenaar dient veroordeeld te worden om die geldsommen op te nemen 
in het passief van de vereffening, kent niet meer toe dan gevraagd en miskent evenmin het 
beschikkingsbeginsel. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.) 
23 januari 2006 S.2005.0053.N nr. 48 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Faillissement. 

Het tijdstip van staking van betaling door een vennootschap kan worden vastgesteld tot op 
het tijdstip van haar ontbinding, wanneer het vennootschapsvermogen, volgens het 
toepasselijk recht, vereffend wordt, ook zonder dat daartoe door de vennoten een formele 
beslissing tot ontbinding werd genomen  (Art. 12, zesde lid Wet 8 aug. 1997.) 
19 januari 2006 C.2004.0446.N nr. 43 

Hoger beroep – Niet–neerlegging van de jaarrekening – Ontbinding door de rechter – 
Regularisatie van de toestand. 

De bepaling krachtens welke de rechtbank de ontbinding kan uitspreken van een 
venootschap wegens niet neerlegging van haar jaarrekening gedurende drie 
opeenvolgende boekjaren, tenzij een regularisatie mogelijk is en plaatsvindt vooraleer 
uitspraak wordt gedaan, stelt niet als voorwaarde dat deze regularisatie dient plaats te 
vinden voor het tijdstip van de uitspraak door de eerste rechter wanneer tegen dit vonnis 
hoger beroep wordt ingesteld. (Art. 182, § 1 Wetboek van vennootschappen.) 
23 maart 2006 C.2004.0428.N nr. 172 

Marktmanipulatie – Bevoorrechte informatie – Koersbeïnvloeding – Criterium van 
redelijk handelende belegger – Toepassing. 

Om uit te maken of bevoorrechte informatie van aard was tot een koersbeïnvloeding te 
leiden overeenkomstig artikel 181 van de wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markt kan de rechter het criterium van de redelijk handelende 
belegger hanteren  
16 mei 2006 P.2005.1623.N nr. 274 

Vereffening – Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers. 

Bij vereffening van een handelsvennootschap staat het in artikel 184 van de Venn. W. 
vervatte beginsel van gelijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere 
schuldeisers dan die waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een 
zakelijke zekerheid is gewaarborgd, individueel daden van uitvoering of van bewaring 
stellen waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad  (Art. 
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184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Schuldvordering van de 
vennootschap – Geen schuldvergelijking – Schuldvergelijking. 

Het arrest dat beslist dat de schuldvergelijking tussen de schuldvordering, waarvan het 
arrest vaststelt dat zij een schuld van de boedel van de vereffening vormt, en de 
schuldvordering van de vennootschap niet vóór het faillissement van die vennootschap 
heeft kunnen plaatsvinden, en dat gegrond is op het risico van een samenloop tussen de 
boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers en de schuldeisers die houder van een 
bijzonder voorrecht of van een zakelijke zekerheid zijn, maar niet vaststelt dat die 
samenloop heeft plaatsgevonden, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Artikelen 
7, 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende 
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Artikelen 1234, 1289 tot 1291, 
en 1298 Burgerlijk Wetboek.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Juridische regeling. 

Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de boedelschuldeisers aan dezelfde regeling 
als de schuldeisers in de boedel en beperkt hun rechten ten aanzien van de 
laatstgenoemden. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op 
de handelsvennootschappen.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

Vereffening – Boedelschuldeisers – Individuele vervolgingen – Situatie van samenloop. 

Alleen een situatie van samenloop tussen de boedelschuldeisers of tussen die schuldeisers 
en de schuldeisers die houder zijn van een bijzonder voorrecht of van een zakelijke 
zekerheid, kan verhinderen dat de boedelschuldeisers individuele vervolgingen tegen die 
boedel instellen. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op 
de handelsvennootschappen.) 
25 september 2006 C.2005.0487.F nr. 433 

VERBINTENIS 
Aard – Verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard 
is. 

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is 
een natuurlijke verbintenis  (Art. 1235 Burgerlijk Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0026.N nr. 127 

Bevoegdheid van de rechter – Wijziging – Verbintenis uit overeenkomst. 

De rechter mag de inhoud van een overeenkomst niet uit billijkheidsoverwegingen 
wijzigen  (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Verbintenis uit overeenkomst – Nieuwe en niet voorziene omstandigheden – Rechten van 
de schuldeiser – Gevolgen – Uitvoering te goeder trouw. 

De regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert niet dat de 
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schuldeiser, wanneer nieuwe en door partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet 
voorziene omstandigheden de uitvoering ervan voor de schuldenaar bemoeilijken, de 
betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen  (Art. 1134, derde lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Toepasselijke regels – Verbintenis uit overeenkomst – Uitkering tot levensonderhoud – 
Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomst. 

De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht  (Art. 1288, 4° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
20 april 2006 C.2003.0084.N nr. 226 

Schuldenaar – Middelen – Overdracht van schuldvordering. 

Wanneer de kennisgeving van de overdracht van schuldvordering enkel uitgaat van de 
overnemer mag de gecedeerde schuldenaar zich tegenover de overnemer uitsluitend 
beroepen op middelen die het feit van de overdracht betreffen en niet op middelen die 
berusten op de geldigheid of de inhoud van de onderliggende overeenkomst tussen 
overdrager en overnemer, noch op deze die berusten op de nakoming van die 
overeenkomst. (Art. 1690, tweede lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0093.N nr. 243 

Kennisgeving – Overdracht van schuldvordering. 

Aan de gecedeerde schuldenaar dient enkel het feit van de overdracht van de 
schuldvordering ter kennis te worden gebracht  (Art. 1690, tweede lid Burgerlijk 
Wetboek.) 
27 april 2006 C.2004.0093.N nr. 243 

Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Betalingsfaciliteiten – Verbindende kracht. 

Door het toestaan van betalingsfaciliteiten, dat een uitzondering vormt op het beginsel van 
de verbindende kracht van overeenkomsten, hetwelk ook geldt voor de rechter, kan deze 
de schuldenaar uitstel van betaling verlenen, maar kan hij hem niet van zijn verplichting 
tot betaling ontslaan  (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
15 juni 2006 C.2005.0115.N nr. 332 

Valse oorzaak – Erfenis – Oorzaak – Afstand. 

Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling, zegt dat de oorzaken van de 
verzakingen aan de nalatenschappen van zijn ouders hierin bestonden dat de verzaker "het 
voorspelbare maar niet vaststaande risico" wilde ontlopen van de "desastreuze financiële 
gevolgen van zijn eventuele strafrechtelijke veroordeling", en niet in de zekerheid van die 
veroordeling, beslist naar recht dat uit zijn latere vrijspraak niet bleek dat die handelingen 
op een valse oorzaak waren gegrond. (Artikelen 1108, 1110 en 1131 Burgerlijk Wetboek.) 
12 oktober 2006 C.2004.0138.F nr. 482 

Endossement – Inpandgeving – Factuur – Overdracht van schuldvordering. 

De toepassing van de bepaling die voorschrijft dat elke schuldvordering ontstaan uit een 
beroeps–, handels– of burgerlijke bedrijvigheid en die gewoonlijk door een factuur wordt 
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vastgesteld mag worden afgestaan of in pand gegeven worden door endossement van deze 
factuur of van een voor eensluidend verklaard afschrift ervan, is niet beperkt tot facturen 
over goederen die reeds geleverd of prestaties die reeds volbracht zijn. (Art. 13, eerste lid 
Wet 25 okt. 1919.) 
20 oktober 2006 C.2005.0347.N nr. 500 

VERDELING 
Overeenkomst – Wijze van verdeling – Gerechtelijke verdeling – Onverdeeldheid. 

Vanaf de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel kunnen de deelgenoten, ook in 
het raam van een gerechtelijke verdeling, te allen tijde overeenkomen over de wijze 
waarop de verdeling van de onverdeelde goederen zal geschieden  (Art. 1205 Gerechtelijk 
Wetboek; Artikelen 819 en 1430, vierde lid Burgerlijk Wetboek.) 
16 maart 2006 C.2005.0368.N nr. 157 

Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop aan een 
derde – Rechten van de derde. 

In afwachting van de vereffening–verdeling van de nalatenschap kan de koper van een 
onverdeeld aandeel in een goed uit die nalatenschap bij de vereffening en verdeling geen 
rechten als deelgenoot laten gelden op dat goed, doch wel als schuldeiser van de verkoper 
toezien op die verdeling  (Art. 882 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

Aard – Nalatenschap – Mede–erfgenaam – Onverdeeld aandeel in een goed – Verkoop 
aan een derde. 

De verkoop van zijn onverdeeld aandeel in een goed uit een ruimere nalatenschap door 
een mede–erfgenaam aan een derde heeft steeds een voorwaardelijk karakter en kan de 
goederen die bij de uiteindelijke vereffening–verdeling van die nalatenschap in de kavel 
van een andere mede–erfgenaam worden geplaatst niet aantasten  (Art. 883 Burgerlijk 
Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0536.N nr. 673 

VERENIGING VAN BOOSDOENERS 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme. 

Kunnen niet beschouwd worden als politieke misdrijven in de zin van art. 6 
Uitleveringswet, de feiten van deelneming aan een vereniging die is opgericht met het 
oogmerk om terroristische daden voor te bereiden en te plegen vermits dergelijke feiten 
het opzettelijk in gevaar brengen van menselijk leven met zich mee kunnen brengen, door 
geweld, vernieling of ontvoering, met als doel een bevolking zwaar te intimideren of een 
openbare macht of een internationale organisatie onterecht te verplichten een daad te 
stellen of zich daarvan te onthouden  
15 februari 2006 P.2005.1594.F nr. 96 

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
Strafmaatregel – Wettigheid – Reglement – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Door de strafmaatregel die een vzw ten aanzien van één van haar leden treft krachtens 
haar reglement waaraan dat lid zich door zijn aansluiting vrijwillig onderworpen heeft, 
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onwettig en zonder gevolg te verklaren, schendt de rechter artikel 2 van de wet van 24 
mei 1921 en miskent hij de verbindende kracht van het reglement van die vzw  (Art. 2 
Wet 24 mei 1921; Artikelen 1101 en 1134 Burgerlijk Wetboek.) 
21 december 2006 C.2004.0379.F nr. 668 

VERHAAL OP DE RECHTER 
Verzoekschrift – Advocaat bij het Hof van Cassatie. 

Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter dat niet door een advocaat bij het Hof van 
cassatie is ondertekend, is niet ontvankelijk  (Art. 478 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2006.0128.F nr. 373 

Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Faxtoestel – Neerlegging. 

Het per fax naar de griffie van het Hof van Cassatie sturen van een verzoekschrift daags 
voor de neerlegging ervan, kan niet worden beschouwd als de in artikel 1143 Ger.W. 
bedoelde neerlegging van het verzoekschrift op de griffie van het Hof van Cassatie  (Art. 
1143 Gerechtelijk Wetboek.) 
14 december 2006 C.2006.0597.F nr. 651 

Tijdstip – Kennis van de feiten – Bijkomende onderzoekingen – Bedrog of list. 

De omstandigheid dat de verzoeker tot verhaal op de rechter vooraleer hij dat verhaal op 
de rechter instelt, uit voorzichtigheid bijkomende onderzoekingen verricht naar de 
stukken die hem werden bezorgd en die volgens hem de feiten leken te bewijzen, kan het 
tijdstip niet wijzigen waarop die verzoeker kennis heeft gekregen van de feiten die hij 
aanvoert om het verhaal op bedrog of list te gronden. (Art. 1142 Gerechtelijk Wetboek.) 
14 december 2006 C.2006.0597.F nr. 651 

VERJARING 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Geen ambtshalve toepassing – Middel – Uitzondering. 

Het middel van verjaring kan niet ambtshalve door de rechters worden toegepast 
behoudens in de materies die de openbare orde aanbelangen  (Art. 2223 Burgerlijk 
Wetboek.) 
23 januari 2006 S.2005.0053.N nr. 48 

Raad van State – Schuldvordering ten laste van de Staat – Onrechtmatige overheidsdaad 
– Vordering voor een burgerlijke rechtbank – Beroep tot nietigverklaring van een 
administratieve handeling. 

Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de Raad van 
State stuit of schorst de verjaring niet van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 
schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad  
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wet op de Rijkscomptabiliteit – Schuldvordering ten laste van de Staat – Vordering voor 
het gerecht – Dagvaarding. 

Een voor het gerecht bij dagvaarding ingestelde vordering gegrond op een 
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat een 
definitieve beslissing is gewezen  (Art. 101 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van 
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de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wet op de Rijkscomptabiliteit – Schuldvordering ten laste van de Staat – Vordering voor 
het gerecht – Dagvaarding. 

Een voor het gerecht bij dagvaarding ingestelde vordering gegrond op een 
schuldvordering ten laste van de Staat, stuit de verjaring en schorst deze totdat een 
definitieve beslissing is gewezen  (Art. 101 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van 
de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Wet op de Rijkscomptabiliteit – Vijfjarige termijn – Staat – Schuldvordering – Duur. 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt de vijfjarige verjaringstermijn in 
de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat  (Art. 100, eerste lid K.B. 17 
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.) 
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Raad van State – Schuldvordering ten laste van de Staat – Onrechtmatige overheidsdaad 
– Vordering voor een burgerlijke rechtbank – Beroep tot nietigverklaring van een 
administratieve handeling. 

Het verzoekschrift tot vernietiging van een administratieve handeling voor de Raad van 
State stuit of schorst de verjaring niet van het recht om voor een burgerlijke rechtbank 
schadevergoeding te vorderen gegrond op een onrechtmatige overheidsdaad  
16 februari 2006 C.2005.0022.N nr. 98 

Aard – Verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard 
is. 

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is 
een natuurlijke verbintenis  (Art. 1235 Burgerlijk Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0026.N nr. 127 

Recht om de terugvordering te bevelen – Duur – Onverschuldigd betaalde – 
Werkloosheidsuitkeringen – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – 
Vordering tot terugbetaling – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en die 
termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze; de rechtsvordering van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar  (Art. 7, § 13, tweede lid Besl. W. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 maart 2006 S.2005.0022.F nr. 175 

Dagvaarding in rechte – Stuitende kracht – Vordering bij conclusie – Virtueel daarin 
begrepen vordering – Bijslag wegens verergering – Medische zorgen – Kinesitherapie – 
Gedinginleidende vordering – Arbeidsongeval – Grenzen. 

De latere vordering om een bijslag wegens verergering te verkrijgen, is niet virtueel 
begrepen in de gedinginleidende vordering op grond waarvan de getroffene van een 
arbeidsongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen wil doen veroordelen tot het ten laste 
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nemen van de terugbetaling van de dagelijkse kinesitherapiebehandelingen die hij wegens 
de verergering van zijn gezondheidstoestand moet volgen; bijgevolg stuit de dagvaarding 
de verjaring voor een dergelijke vordering tot toekenning van een bijslag wegens 
verergering niet  (Artikelen 28bis, 58bis, § 1, 2°, 69, eerste lid, en 70 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 7 K.B. 21 dec. 1971; Art. 9 K.B. 10 dec. 
1987 [III]; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0005.F nr. 259 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Uitbetalingsinstelling – 
Aanvang – Onverschuldigde betaling – Werknemers – Buitenlands voordeel. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het rustpensioen van de werknemer haar 
oorsprong vindt in een buitenlands voordeel, verjaart de rechtsvordering tot 
terugvordering van de uitbetalingsinstelling, de enige die bevoegd is om het 
onverschuldigd betaalde terug te vorderen, door verloop van zes maanden te rekenen van 
de kennisgeving aan de uitbetalingsinstelling van de beslissing waarbij het voormelde 
voordeel wordt toegekend; opdat de verjaringstermijn van zes maanden ingaat, moet de 
instelling waaraan kennis gegeven werd van de beslissing tot toekenning van het 
buitenlands voordeel waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, bijgevolg de 
instelling zijn die de betaling heeft verricht die wegens die toekenning onverschuldigd is 
gebleken, en niet de instelling die het buitenlands voordeel heeft uitbetaald  (Art. 21, § 2, 
eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
8 mei 2006 S.2005.0092.F nr. 262 

Dagvaarding in rechte – Stuitende kracht – Virtueel daarin begrepen vordering – 
Grenzen. 

Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering 
die daarin virtueel begrepen is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist 
dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij de 
dagvaarding ingestelde vordering  (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
8 mei 2006 S.2005.0005.F nr. 259 

Handelsagentuur – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – Concurrentiebeding. 

Indien de agentuurovereenkomst een concurrentiebeding bevat is de verbintenis tot 
nakoming ervan een gevolg van deze overeenkomst en is de rechtsvordering waartoe deze 
verbintenis aanleiding geeft onderworpen aan de verjaringstermijn van een jaar na het 
einde van die overeenkomst, met dien verstande dat deze termijn eerst loopt vanaf het 
tijdstip waarop die verbintenis een einde neemt  (Art. 26 Wet 13 april 1995.) 
18 mei 2006 C.2005.0270.N nr. 280 

Dagvaarding. 

De stuiting van de verjaring ten gevolge van een dagvaarding voor het gerecht, een bevel 
tot betaling of een beslag heeft enkel gevolgen voor de personen die daarbij partij zijn 
geweest; de door één van de schuldeisers verkregen stuiting komt de andere schuldeisers 
niet ten goede  (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2004.0245.F nr. 320 
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Aard – Interest – Fonds voor Arbeidsongevallen – Aanpassingsbijslagen – Vergoedingen 
– Arbeidsongevallen. 

Op de in de Arbeidsongevallenwet bedoelde uitkeringen zijn van rechtswege interesten 
verschuldigd vanaf het ogenblik waarop ze eisbaar worden; de interest die op de 
aanpassingsbijslagen verschuldigd is, is eveneens een vergoeding in de zin van artikel 69, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet en bijgevolg onderworpen aan de driejarige 
verjaringstermijn  (Artikelen 42, derde lid en 58, § 1, 2° Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.) 
19 juni 2006 S.2005.0108.N nr. 337 

Minderjarigen en onbekwaamverklaarden – Afwijking – Wijze. 

De gevallen waarin de verjaring loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden zijn 
niet uitsluitend in een uitdrukkelijke wetsbepaling vastgelegd; het is voldoende dat de wil 
van de wetgever om af te wijken van de regel van de schorsing van de verjaring 
voortvloeit uit het voorwerp of het oogmerk van de wet die een bijzondere verjaring 
invoert  (Artikelen 2252 en 2278 Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2004.0573.F nr. 370 

Minderjarigen en onbekwaamverklaarden – Algemeen rechtsbeginsel. 

Het adagium "contra non valentem agere non currit praescriptio" is geen algemeen 
rechtsbeginsel  (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2004.0573.F nr. 370 

Vordering tot betaling van geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen – 
Termijn. 

De rechtsvordering tot betaling van geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen 
verjaart door verloop van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf het einde van de 
maand waarin deze zijn verstrekt, ongeacht of ze door een verzekeringsinstelling al dan 
niet worden terugbetaald. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek.) 
30 juni 2006 C.2005.0117.F nr. 371 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid – 
Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de 
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade 
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf, 
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de 
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak 
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij de 
V.T.Sv. bepaalde voorschriften  (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering.) 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F nr. 501 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Wanneer de onverschuldigde betaling van het overlevingspensioen, toegekend in de 
pensioenregeling voor werknemers, haar oorsprong vindt in de toekenning van een 
voordeel in de regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid, verjaart de 
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rechtsvordering tot terugbetaling van de uitbetalingsinstelling van het 
overlevingspensioen, die alleen bevoegd is om het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen, na verloop van zes maanden te rekenen van de kennisgeving, aan die 
uitbetalingsinstelling van het overlevingspensioen, van de beslissing tot toekenning van 
het voormelde voordeel; de voormelde verjaringstermijn van zes maanden begint derhalve 
pas te lopen wanneer de beslissing tot toekenning van het voordeel in een regeling van 
rustpensioenen ten laste van de overheid, waaruit het onverschuldigd betaalde voortvloeit, 
ter kennis is gebracht aan de instelling die het overlevingspensioen betaald heeft, dat door 
de toekenning van dat voordeel onverschuldigd is geworden, en niet aan de begunstigde 
van dat voordeel in een regeling van rustpensioenen ten laste van de overheid  (Art. 21, § 
2, eerste lid, en § 3, tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en 
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.) 
6 november 2006 S.2006.0007.F nr. 540 

Rechtsvordering – Uitvoering van verbintenis ontstaan uit arbeidsovereenkomst – 
Aanvang – Arbeidsovereenkomst – Einde. 

Op vorderingen tot uitvoering van verbintenissen die ontstaan uit een 
arbeidsovereenkomst maar met vervaldag na het eindigen van die overeenkomst, is de 
verjaringstermijn van één jaar toepasselijk; deze verjaringstermijn vangt slechts aan op 
die vervaldag  (Art. 2257 Burgerlijk Wetboek; Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
13 november 2006 S.2005.0111.N nr. 555 

Bedrieglijke handelingen – Ziektekostenverzekering – Duur – Prestaties – 
Onverschuldigd betaalde – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Ziekte– en 
invaliditeitsverzekering – Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 

Niet–concurrentiebeding – Miskenning – Rechtsvordering – Aanvang – Verbintenis – 
Arbeidsovereenkomst – Einde. 

Indien de arbeidsovereenkomst een niet–concurrentiebeding bevat, is de verbintenis tot 
nakoming ervan een gevolg van de arbeidsovereenkomst en is de rechtsvordering waartoe 
deze verbintenis aanleiding geeft uit de arbeidsovereenkomst ontstaan; deze vordering is 
dienvolgens onderworpen aan de in artikel 15 bedoelde verjaringstermijn, met dien 
verstande dat de in die bepaling bedoelde eenjarige verjaringstermijn een aanvang neemt 
bij het verstrijken van de periode tijdens welke het concurrentieverbod van toepassing is 
en de voormelde verbintenis een einde neemt  (Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
11 december 2006 S.2005.0083.N nr. 636 
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Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering voor nieuwe gevolgen van 
gebrek en tekortkoming – Vereiste – Gevolg. 

Een vordering die binnen de tienjarige termijn voor de aansprakelijkheid van de aannemer 
en de architect wordt ingesteld, onttrekt aan het verval van deze termijn ook een vordering 
ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde 
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering; 
hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 1792 
en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
22 december 2006 C.2005.0210.N nr. 670 

STRAFZAKEN 
Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht – Uitstel van de behandeling met 
het oog op mogelijke herkwalificatie. 

Een uitstel met het oog op een mogelijke herkwalificatie is geen beslissing om de 
behandeling van de zaak uit te stellen met het oog op het verrichten van bijkomende 
onderzoeksdaden met betrekking tot het ten laste gelegde feit die de verjaring opnieuw 
doet lopen  (Art. 24, eerste lid, 1°, tweede streepje, V.T. Wetboek van Strafvordering.) 
10 januari 2006 P.2005.1409.N nr. 28 

Daad van onderzoek. 

Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de 
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van een 
arrondissement opgesteld proces–verbaal houdende de vaststelling van een 
gemeenrechtelijk misdrijf is een daad van onderzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit  (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Artikelen 8, 46 en 49 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 15 en 40 Wet 5 aug. 1992 op 
het politieambt.) 
28 maart 2006 P.2005.1705.N nr. 178 

Vaststelling van een gemeenrechtelijk misdrijf – Lid van de federale politie van een 
gerechtelijke dienst van een arrondissement – Ambtshalve opgesteld proces–verbaal. 

Een ambtshalve, zonder opdracht van de Procureur des Konings of van de 
onderzoeksrechter, door een lid van de federale politie van de gerechtelijke dienst van een 
arrondissement opgesteld proces–verbaal houdende de vaststelling van een 
gemeenrechtelijk misdrijf is een daad van onderzoek die de verjaring van de 
strafvordering stuit  (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Artikelen 8, 46 en 49 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 15 en 40 Wet 5 aug. 1992 op 
het politieambt.) 
28 maart 2006 P.2005.1705.N nr. 178 

Voortdurend misdrijf – Aanvang. 

Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim, komt neer 
op een feitelijke toestand die aanhoudt door de volgehouden wil van de delinquent; bij een 
voortdurend misdrijf begint de verjaring te lopen vanaf het ogenblik waarop die feitelijke 
toestand ophoudt te bestaan, d.w.z. vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf 
verdwijnen  
5 april 2006 P.2006.0098.F nr. 203 
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Feiten gepleegd gedurende verschillende periodes – Geen precisering van datum. 

De rechter die een aantal feiten bewezen verklaart als gepleegd gedurende verschillende 
periodes en die verder geen datum preciseert, moet bij de controle of de strafvordering 
wel of niet door verjaring vervallen is, rekening houden met de volledige tijdspanne 
binnen dewelke die feiten zijn gepleegd; indien aldus geen precieze aanvangsdatum van 
de verjaring kan worden vastgesteld, dient de rechter rekening te houden met de voor 
beklaagde meest gunstige datum  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Eenheid van opzet – Verscheidene misdrijven – Laatste strafbaar feit – Aanvang. 

Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van éénzelfde misdadig opzet, vangt 
de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op voorwaarde dat, 
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, geen van de vroegere feiten van het 
daaropvolgende feit gescheiden is door een langere termijn dan de verjaringstermijn  
(Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 65 
Strafwetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Toetsing door het Hof – Onmogelijkheid – Misdrijf gepleegd op een niet bepaald tijdstip 
tussen twee data – Veroordelende beslissing. 

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding dat hij de 
feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof aan de hand 
van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met 
verwijzing  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Samenhangende feiten. 

Daden van onderzoek of vervolging ten aanzien van een verdachte stuiten de verjaring 
van de strafvordering ten aanzien van andere verdachten van dezelfde feiten of van feiten 
die nauw verbonden zijn door intrinsieke samenhang; de stuiting van de verjaring van de 
strafvordering heeft uitwerking ten aanzien van al de samenhangende misdrijven die 
samen onderzocht worden en waartussen een intrinsieke samenhang bestaat  (Artikelen 
226 en 227 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 22 en 23 Voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering.) 
16 mei 2006 P.2006.0289.N nr. 276 

Verjaringsstuitende daden – Verschillende misdrijven – Intrinsieke samenhang. 

De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf 
stuiten, strekken zich uit tot alle misdrijven die samen worden behandeld en die door een 
intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn  (Artikelen 226 en 227 Wetboek 
van Strafvordering; Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
13 september 2006 P.2006.0966.F nr. 413 

Verschillende misdrijven, waarvan sommige bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv. – 
Aanvang – Collectief misdrijf. 

Wanneer een collectief misdrijf uit verschillende misdrijven bestaat, waarvan sommige 
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bedoeld zijn in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv., en andere niet, valt ieder van die 
misdrijven, wat de aanvang van de verjaring betreft, onder de regeling die hem eigen is. 
(Art. 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
25 oktober 2006 P.2006.0518.F nr. 511 

Misdrijven bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv. – Aanvang. 

Artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv., dat een bijzondere wijze van berekening van de 
verjaring invoert, is alleen van toepassing op de daarin op beperkende wijze opgesomde 
misdrijven. (Art. 21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
25 oktober 2006 P.2006.0518.F nr. 511 

Misdrijven bedoeld in artikel 21bis, eerste lid, V.T.Sv. – Verschillende slachtoffers – 
Verschillende leeftijden – Aanvang – Collectief misdrijf. 

Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat, in geval van een collectief misdrijf met 
verschillende inbreuken die binnen het toepassingsgebied van artikel 21bis, eerste lid, 
V.T.Sv. vallen, de verjaringstermijn van de strafvordering pas zou beginnen te lopen 
vanaf de dag waarop het jongste slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt. (Art. 
21bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.) 
25 oktober 2006 P.2006.0518.F nr. 511 

Inverdenkingstelling – Daad van onderzoek – Medeverdachte. 

De inverdenkingstelling van een medeverdachte is een daad van onderzoek die de 
verjaring van de strafvordering stuit; de enkele omstandigheid dat deze 
inverdenkingstelling eventueel met vertraging is geschied doet daaraan niets af. (Art. 
61bis Wetboek van Strafvordering; Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.) 
31 oktober 2006 P.2006.0779.N nr. 528 

Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Redenen van de schorsing – Instellen van de 
strafvordering – Verjaring – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Sociale zekerheid – 
Werknemers. 

Het instellen van de strafvordering schorst de verjaring niet van de schuldvorderingen van 
sociale zekerheidsbijdragen ten laste van de werkgevers, die bij artikel 42, R.S.Z.–Wet is 
bepaald. (Artikelen 35 en 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.) 
22 november 2006 P.2006.0953.F nr. 588 

Kantschrift – Inlichtingenbulletin – Gevolgen – Openbaar ministerie. 

Het kantschrift waarbij de procureur des Konings de burgemeester verzoekt hem een 
nieuw inlichtingenbulletin over de beklaagde te doen toekomen om de zaak in staat van 
wijzen te brengen door de actualisering van de gegevens over deze laatste, is een daad van 
onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit. 
29 november 2006 P.2006.0174.F nr. 613 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – 
Verwijzingsbeschikking – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – 
Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens het gebruik van valse stukken gedurende een bepaalde periode, dan 
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oordeelt zij dat er voldoende bezwaren bestaan dat de valsheid tot de door de raadkamer 
aangenomen datum heeft geduurd; de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt 
derhalve of de feiten vanaf die datum verjaard zijn  (Artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 
Strafwetboek; Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

Betekening – Schorsing van de verjaring – Verstekvonnis. 

Wanneer de betekening van een bij verstek gewezen beslissing niet aan de persoon van de 
beklaagde gebeurde, is de verjaring van de strafvordering geschorst vanaf het verstrijken 
van de gewone verzettermijn tot op de dag waarop het verzet wordt aangetekend, op 
voorwaarde dat het verzet ontvankelijk wordt verklaard  (Art. 24, eerste lid Voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 151 en 187 Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1143.N nr. 623 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – 
Verwijzingsbeschikking – Middel waarbij de verjaring van de strafvordering wordt 
aangevoerd – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling – Conclusie – 
Onderzoeksgerechten – Raadkamer. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek 
van Strafvordering uitspraak doet over het hoger beroep tegen een 
verwijzingsbeschikking, moet op grond van de feiten waarvan de raadkamer geoordeeld 
heeft dat er voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze feiten, mocht de 
feitenrechter ze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn; dit onderzoek kan evenwel geen 
onderzoek van de bezwaren betreffen  (Artikelen 129, 135, § 2, en 235bis Wetboek van 
Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1218.N nr. 624 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING 

GEWOON UITSTEL 
Toepasselijkheid – Wegverkeer – Probatiewet – Wegverkeerswet – Vervallenverklaring 
van het recht om een voertuig te besturen – Herstel – Verplichting de opgelegde 
onderzoeken te ondergaan – Aard van deze maatregel. 

De verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische onderzoeken 
alvorens in het recht tot sturen te worden hersteld, is geen bijkomende straf maar een 
beveiligingsmaatregel waarop uitstel niet toepasselijk is  (Art. 38, § 3 Wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
1 maart 2006 P.2005.1263.F nr. 114 

Bijzondere motiveringsplicht – Feiten waarop de motivering betrekking kan hebben. 

Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het 
voorwerp van de strafvordering uitmaken of hebben uitgemaakt en die bewezen zijn 
verklaard  (Art. 8 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.) 
4 april 2006 P.2005.0097.N nr. 192 

Werkgever – Toepassingsgebied – Ambtshalve veroordeling – Rijksdienst voor Sociale 
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Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

De rechter kan uitstel gelasten voor de ambtshalve veroordeling die bij artikel 35, laatste 
lid, W. 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, is bepaald  (Art. 8, § 1, eerste lid Wet van 29 
juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.) 
27 september 2006 P.2006.0393.F nr. 440 

GEWONE OPSCHORTING 
Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

Hoger beroep – Beschikking die de uitspraak van de veroordeling opschort – Procureur 
des Konings en inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer. 

Ofschoon het openbaar ministerie en de burgerlijke partij – in de regel – het recht hebben 
om hoger beroep in te stellen tegen alle beschikkingen van de raadkamer binnen een 
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is gewezen, 
dient het hoger beroep van de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting van de uitspraak wordt 
uitgesproken, binnen vierentwintig uur te worden ingesteld. (Art. 135, § 1 Wetboek van 
Strafvordering; Art. 4, § 2, eerste en tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie.) 
8 februari 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Cassatieberoep – Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Onderzoeksgerecht – 
Gevolg. 

De beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling afwijst, is geen beslissing die de opschorting toestaat of weigert zodat 
hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat  
20 juni 2006 P.2006.0425.N nr. 340 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
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§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 344 

Hoger beroep van de procureur des Konings – Hoger beroep van de burgerlijke partij – 
Miskenning – Beschikking waarbij de burgerlijke belangen worden geregeld – 
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Verschillende termijnen – 
Gelijkheidsbeginsel – Raadkamer – Beschikking. 

De procureur des Konings beschikt over vierentwintig uur om hoger beroep in te stellen 
tegen een beschikking van de raadkamer die de opschorting van de veroordeling toekent, 
terwijl de burgerlijke partij over vijftien dagen beschikt om hoger beroep in te stellen 
tegen de beschikking van de raadkamer die tegelijkertijd kennis heeft genomen van de 
burgerrechtelijke vordering en de burgerlijke belangen regelt; dit verschil in termijnen is 
niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel  (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 4, 
§ 2, tweede lid, en 6, vierde lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie.) 
21 juni 2006 P.2005.1528.F nr. 82 

ALLERLEI 
Draagwijdte – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Artikel 8, § 1, in fine, 
Probatiewet – Geen conclusie. 

Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet, 
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen of slechts 
gedeeltelijk uitstel of probatieuitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het 
opleggen van een gedeeltelijk effectieve straf en de daarvoor gegeven bijzondere redenen  
12 december 2006 P.2006.1191.N nr. 642 

VERVOER 

GOEDERENVERVOER 
Vorderingsgerechtigden – Vervoerder – Internationaal vervoer – Aansprakelijkheid – 
C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer. 

Uit het systeem van het C.M.R.–Verdrag vloeit voort dat zowel de afzender als de 
geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 een aansprakelijkheidsvordering 
in te stellen tegen de vervoerder. (Artikelen 12, 13, en 17 Verdrag van 19 mei 1956 
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 
(C.M.R.).) 
29 september 2006 C.2004.0203.N nr. 448 

Vorderingsrecht van de afzender – Vervoerder – Internationaal vervoer – 
Aansprakelijkheid – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer. 

De afzender, die op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd is voor het verlies 
of de beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering, dient hiertoe niet het 
bestaan van de schade in het eigen vermogen te bewijzen, behoudens ingeval de 
vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken. (Art. 17 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
29 september 2006 C.2004.0203.N nr. 448 
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Tijdstip van de aflevering – Zeevervoer. 

Het tijdstip van de aflevering in de zin van artikel 91, Zeewet, dient te worden begrepen 
als het tijdstip van de feitelijke aflevering van de goederen. (Art. 91 Wet 21 aug. 1879 op 
de zee– en binnenvaart.) 
29 september 2006 C.2004.0518.N nr. 450 

Tijdstip van de aflevering – Conventionele bepaling – Geldigheid – Zeevervoer. 

De dwingende bepaling van artikel 91, A, § 3, 6°, eerste lid, Zeewet, staat er niet aan in de 
weg dat het tijdstip van de aflevering conventioneel wordt bepaald op het tijdstip van de 
overhandiging van de goederen aan de douane, in zoverre de mogelijkheid voor de 
rechthebbende om protest te formuleren op het ogenblik van het conventioneel bepaalde 
tijdstip niet wordt uitgesloten  (Art. 91, A, § 3, 6°, eerste lid Wet 21 aug. 1879 op de zee– 
en binnenvaart.) 
29 september 2006 C.2004.0518.N nr. 450 

Bevoegde gerechten – Rechtsgedingen – In de overeenkomst aangewezen gerecht – 
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Wegvervoer – Plaatselijke bevoegdheid. 

Wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, sluit 
dit niet uit dat het geschil door een eiser kan worden gebracht voor één van de andere in 
artikel 31, eerste lid, van het CMR–Verdrag bedoelde gerechten  (Art. 31, eerste lid 
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.).) 
8 december 2006 C.2006.0005.N nr. 632 

VERWIJZING NA CASSATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Wanneer het Hof, in geval van gedeeltelijke vernietiging, de zaak binnen bepaalde 
grenzen verwijst, bedoelt het daarmee dat het niet bestreden of niet vernietigde dictum 
van de bestreden beslissing, dat zelfs t.a.v. de omvang van de cassatie onderscheiden is en 
waartegen dus geen cassatieberoep meer kan worden aangenomen, voor de rechter op 
verwijzing niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld  (Art. 1110 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
13 februari 2006 C.2004.0454.F nr. 92 

STRAFZAKEN 
Gerecht waarnaar de zaak is verwezen – Toestand – Partijen. 

Wanneer het Hof krachtens de artikelen 426 en 427 Sv., een beslissing vernietigt en de 
zaak verwijst naar een hof of naar een rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of 
de rechtbank die het vernietigd arrest of vonnis gewezen heeft, plaatst dit de partijen, 
binnen de perken evenwel van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden 
voor de rechter die deze beslissing heeft gewezen. (Artikelen 426 en 427 Wetboek van 
Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0058.F nr. 240 



– 384 – 

Verplichting – Gerecht waarnaar de zaak is verwezen – Vernietiging beperkt tot de straf – 
Redelijke termijn – Overschrijding – Onderzoek. 

Na een vernietiging die beperkt is tot de straf, van een beslissing die, na te hebben 
verklaard dat de duur van de vervolgingen de redelijke termijn niet had overschreden, 
heeft gezegd dat de telastleggingen bewezen zijn en de straffen heeft bevestigd die de 
eerste rechter aan de beklaagde heeft opgelegd, moet het gerecht op verwijzing 
onderzoeken, voor het tijdvak na de beslissing waarbij de telastleggingen bewezen zijn 
verklaard, of de redelijke termijn al dan niet is overschreden en, zo dit het geval is, de 
gevolgen daarvan wat betreft de toepassing van de straf beoordelen. (Artikelen 426 en 427 
Wetboek van Strafvordering.) 
26 april 2006 P.2006.0058.F nr. 240 

Toetsing door het Hof – Onmogelijkheid – Misdrijf gepleegd op een niet bepaald tijdstip 
tussen twee data – Verjaring – Strafvordering – Veroordelende beslissing. 

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt met de vermelding dat hij de 
feiten heeft gepleegd op een niet bepaald tijdstip tussen twee data, en het Hof aan de hand 
van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, niet kan nagaan of de 
strafvordering al dan niet verjaard was, vernietigt het Hof de veroordelende beslissing met 
verwijzing  (Artikelen 21 tot 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 
Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 mei 2006 P.2006.0125.N nr. 252 

Vernietiging met verwijzing – Gevolgen. 

Wanneer het Hof een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of naar een 
rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die de vernietigde 
beslissing heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken van de vernietiging, in 
de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter die deze beslissing heeft gewezen  
(Artikelen 426 en 427 Wetboek van Strafvordering.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Verplichting – Opdracht van het gerecht op verwijzing – Antwoord op het cassatiearrest. 

Het gerecht op verwijzing moet niet antwoorden op het cassatiearrest dat de zaak bij hem 
aanhangig maakt. 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Opdeciemen – Cassatie zonder verwijzing – Geldboete – Onwettigheid. 

Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd, wordt de 
vernietiging beperkt tot dat dictum en gebeurt zij zonder verwijzing als de toepasselijke 
opdeciemen met zekerheid kunnen worden bepaald op grond van de vaststellingen van het 
vernietigde arrest  
10 mei 2006 P.2006.0212.F nr. 265 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige 
hechtenis – Vernietiging zonder verwijzing – Beschikking gewezen buiten de bij de wet 
voorgeschreven termijn – Handhaving – Handhaving van de voorlopige hechtenis – 
Raadkamer – Beslissing. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de voorlopige hechtenis die op een bevel tot 
aanhouding is gesteund, door de raadkamer niet werd gehandhaafd binnen de bij de wet 
bepaalde termijn, vernietigt het zonder verwijzing het arrest van de kamer van 
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inbeschuldigingstelling dat, in hoger beroep, tot handhaving van de voormelde voorlopige 
hechtenis had beslist  (Artikelen 16, § 1, 22, eerste en tweede lid, 23, 30, en 31 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
21 juni 2006 P.2006.0876.F nr. 348 

Vernietiging wegens onwettige strafverzwaring in hoger beroep. 

Wanneer de toestand van een veroordeelde in hoger beroep wordt verzwaard ofschoon het 
openbaar ministerie niet in hoger beroep was gekomen, vernietigt het Hof zonder 
verwijzing de bestreden beslissing in zoverre de door de eerste rechter uitgesproken straf 
werd verzwaard  (Artikelen 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0735.N nr. 457 

Rechter op verwijzing – Bevoegdheid – Strafvordering. 

De appelrechter naar dewelke een zaak bij een arrest van het Hof gewezen op het 
cassatieberoep van een partij, verwezen is, is bevoegd kennis te nemen van de zaak 
binnen de perken van de vernietiging en eigent zich niet de bevoegdheid toe van een 
andere rechter  
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

Draagwijdte – Verwijzing naar een hof of rechtbank van een ander rechtsgebied – 
Strafvordering – Toepassing – Gevolg. 

Wanneer het Hof overeenkomstig artikel 427, Wetboek van Strafvordering de zaak 
verwijst naar een hof of een rechtbank van een ander rechtsgebied, onttrekt het de zaak 
aan het rechtsgebied van het gerecht dat de vernietigde beslissing heeft uitgesproken om 
ze toe te vertrouwen aan het gerecht van het rechtsgebied naar dewelke de zaak verwezen 
is; dit geldt ook wanneer het Hof de zaak verwijst naar een onderzoeksgerecht  (Art. 427 
Wetboek van Strafvordering.) 
5 december 2006 P.2006.1305.N nr. 625 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE 

ALGEMEEN 
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een partij – 
Onttrekking aan de rechter – Verwijzing van de zaak – Aanwijzing van de rechter. 

Wanneer het Hof van cassatie op verzoek van één der partijen een zaak onttrekt aan de 
rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij 
in beraad heeft genomen, wijst het de rechter aan naar wie het de zaak verwijst; het kan de 
zaak verwijzen naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld  (Artikelen 648, 4°, en 652 
Gerechtelijk Wetboek.) 
9 februari 2006 C.2006.0029.N nr. 87 

Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking aan de rechter – 
Aanwijzing van de rechter – Strafrechter. 

Wanneer het Hof van cassatie op verzoek van de procureur–generaal bij het hof van 
beroep een zaak onttrekt aan de strafrechter die gedurende meer dan zes maanden 
verzuimd heeft deze zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het de zaak 
naar een andere rechtbank verwijzen. (Art. 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2006.0536.N nr. 519 
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Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking aan de rechter – 
Concept van vonnis – Ontstentenis – Kamer. 

De omstandigheid dat de voorzitter van de kamer het concept van vonnis niet kon krijgen 
van de bijzitter gelast met het opstellen ervan, kan het verzuim van die kamer gedurende 
meer dan zes maanden de zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen niet 
rechtvaardigen en niet verhinderen dat het Hof van cassatie op verzoek van de procureur–
generaal bij het hof van beroep die zaak aan die kamer zou onttrekken als daartoe grond 
is. (Art. 652 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2006.0536.N nr. 519 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Medewerker bij het parket – Feiten die aan 
het openbaar ministerie verweten worden. 

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking is kennelijk niet ontvankelijk wanneer dat verzoek enkel gegrond is op feiten 
die aan het openbaar ministerie worden verweten wegens het bestaan van nauwe banden 
tussen het openbaar ministerie en één van zijn medewerkers, partij in het geding  
(Artikelen 542 en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
20 januari 2006 C.2006.0024.F nr. 46 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die 
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de 
beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling niet langer mag 
uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde, anders samengestelde, 
rechtscollege  (Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
27 januari 2006 C.2005.0541.F nr. 59 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Vernietiging – 
Zaak niet aan de rechter onttrokken – Bevoegdheid van het Hof. 

Wanneer de onttrekking van een zaak aan een rechter wordt gevorderd, kan de 
vernietiging van een handeling van die rechter slechts worden uitgesproken indien de zaak 
hem onttrokken is. (Art. 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 april 2006 C.2006.0132.F nr. 229 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan 
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kan het 
Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te beoordelen of het 
belang van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt  (Artikelen 648, 4°, 
652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
21 april 2006 C.2006.0132.F nr. 229 

Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Verzuimen. 

De term "verzuimen" in artikel 652 van het Gerechtelijk Wetboek mag niet in een 
tuchtrechtelijke betekenis worden opgevat en heeft niet de connotatie van een fout; het 
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betekent "niet voldoen aan de verplichting om uitspraak te doen"  (Art. 652 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 

Verzuim gedurende meer dan zes maanden om de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Wanneer het Hof kennis neemt van een verzoek dat ertoe strekt een zaak die een rechter 
in beraad genomen had aan hem te onttrekken omdat hij gedurende meer dan zes maanden 
verzuimt haar te berechten, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking 
nemen om te oordelen of die onttrekking het belang van een goede rechtsbedeling dient. 
(Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 juni 2006 C.2006.0240.F nr. 322 

Gewettigde verdenking – Verzoekende commissie – Lid van het Hof van Cassatie – 
Verzoekschrift tot onttrekking – Weerslag. 

De omstandigheid dat een lid van de verzoekende commissie, die zou hebben 
beraadslaagd over de opportuniteit om de vordering tot onttrekking in te stellen, lid is van 
het Hof, belet het Hof niet om van die vordering kennis te nemen  
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Voorzitter van de rechtbank – Verklaring – Gewettigde verdenking – Overleg – Overige 
leden van de rechtbank – Verzoekschrift tot onttrekking. 

De bepaling volgens welke de verklaring van de voorzitter van de rechtbank waartegen de 
onttrekking wordt gevorderd, gesteld wordt in overleg met de leden van dat gerecht die 
met naam worden vermeld, vereist niet dat alle leden van voornoemd gerecht die 
verklaring moeten stellen. (Art. 656, vierde lid, 1°, b Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Gewettigde verdenking – Magistraat van dezelfde rechtbank – Verzoekschrift tot 
onttrekking. 

Gelet op de nauwe banden, zowel privé als officieel, tussen een magistraat die partij is in 
de zaak en zijn ambtgenoten van hetzelfde gerecht, kan die omstandigheid bij de partijen 
en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van 
de rechters die uitspraak moeten doen  
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Ontvankelijkheid – Hoedanigheid – Gewettigde verdenking – Voorwaarde – 
Verzoekschrift tot onttrekking. 

Degene die een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter instelt, dient geen 
andere hoedanigheid te hebben dan die van partij in de zaak waarvan de verwijzing wordt 
gevorderd. (Art. 650 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Toepasselijkheid – Gewettigde verdenking – Hof van Cassatie – Verzoekschrift tot 
onttrekking. 

De rechtspleging tot verwijzing wegens gewettigde verdenking is niet van toepassing op 
het Hof van Cassatie  (Art. 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 
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Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Verzoekende commissie – Toezichthoudende 
overheid – Voorwaarde – Verzoekschrift tot onttrekking – Goedkeuring. 

Aangezien de zaak waarvan de verwijzing wordt gevorderd hangende is, vereist de 
ontvankelijkheid van de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter niet dat de 
beslissing van de verzoekende commissie wordt goedgekeurd door haar toezichthoudende 
overheid. 
28 september 2006 C.2006.0422.F nr. 446 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Vordering tot 
gedwongen tussenkomst – Beoordeling – Onttrekking. 

Op een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan zes 
maanden verzuimt een door hem in beraad genomen zaak betreffende een vordering tot 
gedwongen tussenkomst te berechten, mag het Hof alle omstandigheden van de zaak in 
aanmerking nemen om te oordelen of die onttrekking in het belang van een goede 
rechtsbedeling verantwoord is  (Artikelen 648, 4°, 652 en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
9 november 2006 C.2006.0557.F nr. 552 

STRAFZAKEN 
Gewettigde verdenking – Onttrekking van de zaak aan het rechtscollege – 
Nietigverklaring van handelingen – Gevolg. 

Wanneer het Hof een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtscollege wegens 
gewettigde verdenking aanneemt, kan het alle eventuele handelingen vernietigen van het 
gerecht waaraan het de zaak onttrekt. (Artikelen 536 en 551 Wetboek van Strafvordering.) 
19 april 2006 P.2006.0422.F nr. 225 

Onttrekking van de zaak aan het rechtscollege – Gewettigde verdenking omtrent de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid. 

De onttrekking van een zaak aan een gerecht uitsluitend wegens gewettigde verdenking 
omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van zijn leden, houdt niet in dat zij die 
eigenschappen zouden ontberen. 
19 april 2006 P.2006.0422.F nr. 225 

Gewettigde verdenking – Verzoek gesteund op het beweerd onwettig karakter van een 
beslissing tot delegatie van een  – Reden die het Hof verplicht de wettigheid van de 
delegatie te beoordelen – Onmogelijkheid voor het Hof om in de procedure tot verwijzing 
de wettigheid van de delegatie te beoordelen – Ontvankelijkheid van het verzoek. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een hof van beroep naar een 
ander dat aanvoert dat het hof van beroep, waarvan de onttrekking is gevraagd, niet meer 
onpartijdig is omdat de eerste voorzitter met toepassing van artikel 98 Gerechtelijk 
Wetboek onwettig heeft beslist een rechter uit een rechtbank van eerste aanleg uit het 
rechtsgebied van dit hof van beroep opdracht te geven om tijdelijk zijn ambt waar te 
nemen in een andere rechtbank van eerste aanleg gelegen binnen dit rechtsgebied. Deze 
reden verplicht het Hof immers de wettigheid van deze beslissing te beoordelen, hoewel 
het Hof daarover niet kan oordelen in de procedure van verwijzing. (Artikelen 542 en 545 
Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2006 P.2006.0661.N nr. 264 
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Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Verzoek gesteund op grieven die geen 
nauwkeurige en objectieve gegevens inhouden. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een 
andere dat gegrond is op grieven die geen nauwkeurige en objectieve gegevens inhouden 
waarvan het Hof de werkelijkheid of de gegrondheid kan nagaan  (Artikelen 542 en 545 
Wetboek van Strafvordering.) 
9 mei 2006 P.2006.0661.N nr. 264 

Ontvankelijkheid – Onderzoeksrechter – Gewettigde verdenking. 

Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie om de kennisneming van 
een zaak van een onderzoeksrechter naar een andere te verwijzen; het verzoek tot 
onttrekking van de zaak, wegens gewettigde verdenking, aan een onderzoeksrechter en tot 
verwijzing van de kennisneming van de zaak naar een andere onderzoeksrechter is 
kennelijk niet ontvankelijk  (Art. 542, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
7 juni 2006 P.2006.0787.F nr. 315 

Strafgerecht – Ontvankelijkheid – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – 
Vordering van een partij. 

De mogelijkheid voor een partij om de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen 
wanneer deze gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in 
beraad heeft genomen, is ook toepasselijk op de strafgerechten  (Artikelen 2, 648, 4° en 
652 Gerechtelijk Wetboek.) 
22 juni 2006 C.2006.0221.N nr. 349 

Verzoekschrift – Gewettigde verdenking – Magistraten betrokken bij de feiten waarvoor 
eiser klacht heeft ingediend – Grondslag – Veronderstelling. 

Het verzoekschrift tot verwijzing van een rechtbank naar een andere, dat gegrond is op de 
veronderstelling dat sommige magistraten van het hof van beroep of van een rechtbank 
van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied, betrokken kunnen zijn bij de feiten 
waarvoor eiser klacht heeft ingediend bij een onderzoeksrechter van dat rechtsgebied, 
berust op een hypothese en is bijgevolg kennelijk niet ontvankelijk  (Artikelen 542, 
tweede lid, en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
25 juli 2006 P.2006.1065.F nr. 376 

Ontvankelijkheid – Gewettigde verdenking – Verzoekschrift gegrond op een hypothese. 

Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde 
verdenking, dat op een hypothese berust, is kennelijk niet ontvankelijk  (Artikelen 542, 
tweede lid, en 545, eerste lid Wetboek van Strafvordering.) 
25 juli 2006 P.2006.1065.F nr. 376 

TUCHTZAKEN 
Gewettigde verdenking – Meester – Onttrekking – Raad van de Orde der Advocaten. 

Uit de omstandigheid dat een advocaat, die een incident bij de gezagdragers van de Orde 
heeft aangegeven waardoor bezwaren ten laste zijn gelegd aan een confrater die de zaak 
wil doen onttrekken aan de raad van de Orde, door die raad, op voordracht van de 
stafhouder, aangewezen is als lid van het kabinet van laatstgenoemde en dat zijn prestaties 
in die hoedanigheid door de Orde worden bezoldigd, valt niet af te leiden dat de raad van 
de Orde of elk van zijn leden zijn meesters zijn in de zin van art. 828, 8°, Ger. W.  
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10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Gewettigde verdenking – Advocaat lid van het 
kabinet van de stafhouder en van de deontologische Commissie – Onttrekking – 
Tuchtprocedure – Raad van de Orde der Advocaten – Gevolg. 

De omstandigheid dat een advocaat, die geen partij is in de tuchtprocedure die is ingesteld 
op grond van zijn verwijten aan de partij die de onttrekking vordert, in het kabinet van de 
stafhouder inzonderheid belast is met de deontologische kwesties en dat hij zitting heeft in 
de deontologische commissie, is niet van dien aard dat zij bij verzoeker of bij derden een 
gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de raad van de Orde die dient uitspraak te doen. (Art. 650 
Gerechtelijk Wetboek.) 
10 maart 2006 C.2006.0043.F nr. 145 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Rechter die 
vervolgd wordt in het kader van een strafrechtelijke procedure – Vervolgde rechter die 
verschillende collega's van de zetel als getuigen voor het hof van beroep heeft 
gedagvaard – Gevoel van onbehagen bij de leden van de rechtbank wegens een eerdere 
tuchtrechtelijke procedure – Vordering tot onttrekking. 

Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de door de verzoeker aangevoerde 
omstandigheden in zijn vordering tot onttrekking van een tuchtrechtelijke procedure die 
tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld, wegens gewettigde verdenking, aan 
een rechtbank van eerste aanleg, met name de omstandigheid dat de rechter, waartegen 
die tuchtrechtelijke vervolging loopt, voor het hof van beroep van het rechtsgebied 
waaronder de rechtbank ressorteert, verschillende collega's van de zetel als getuige heeft 
gedagvaard in het kader van een tegen hem gevoerde strafrechtelijke procedure, en het 
onbehagen bij de leden van de rechtbank na een eerdere tuchtrechtelijke procedure tegen 
die rechter, waarbij het Hof van Cassatie de onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking heeft bevolen en de verwijzing van de zaak naar een rechtscollege van een 
ander rechtsgebied, bij de partij en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen 
ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters die kennis 
moeten nemen van de maatregelen waartoe de tuchtrechtelijke procedure aanleiding kan 
geven, beveelt het de onttrekking van de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg en 
verwijst het die naar een rechtbank van eerste aanleg van een ander rechtsgebied  
(Artikelen 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 

Gewettigde verdenking – Tuchtrechtelijke procedure tegen een rechter – Procedure 
ingesteld door de voorzitter van de rechtbank – Beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale Tuchtraad – Vernietiging 
door het Hof van de beslissing tot aanhangigmaking van de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad – Onttrekking – Vordering tot onttrekking – Rechtvaardiging. 

Wanneer het Hof van Cassatie de onttrekking beveelt, van een tuchtprocedure die door de 
voorzitter van de rechtbank tegen een rechter van dit rechtscollege is ingesteld wegens 
gewettigde verdenking, aan een rechtbank van eerste aanleg, en de zaak verwijst naar een 
andere rechtbank van eerste aanleg, vernietigt het de beslissing van de voorzitter die, in de 
overtuiging dat een zware tuchtstraf gerechtvaardigd kan zijn, de zaak bij de Nationale 
Tuchtraad aanhangig maakt. Het gerecht op verwijzing moet immers over de volle 
bevoegdheid beschikken om een onderzoek in te stellen naar de feiten en inzonderheid de 
bevoegdheid om na afloop van zijn onderzoek het gevolg te beoordelen dat daaraan moet 
worden gegeven. (Artikelen 410, § 1, 1°, 411, § 2, 648, 2°, en 658 Gerechtelijk Wetboek.) 
11 juli 2006 C.2006.0312.F nr. 375 



– 391 – 

VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 
Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen – Ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid. 

De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld in art. 399 Sw., 
bestaat in de ongeschiktheid voor het slachtoffer tot het verrichten van een willekeurige 
persoonlijke arbeid; die verzwarende omstandigheid die alleen rekening houdt met de 
zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale status van het slachtoffer of 
zijn gewoonlijke en professionele arbeid, wordt toegepast ook als het slachtoffer, zoals te 
dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit uitoefent en ongeacht de omvang van 
de ongeschiktheid  
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen – Bewijs – Arbeidsongeschiktheid. 

Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt bewezen 
met een medisch getuigschrift of een deskundigenonderzoek, zodat de bodemrechter 
hierover op onaantastbare wijze beslist. 
19 april 2006 P.2006.0040.F nr. 223 

VERZEKERING 

LANDVERZEKERING 
Uitwerking – Verzekeringsovereenkomst – Mogelijkheid – Opzegging – Bepaling van 
dwingend recht – Kortere termijn – Termijn. 

De wettelijke bepaling van dwingend recht die de termijn voor de uitwerking van de 
opzegging van de verzekeringsovereenkomst regelt, verhindert dat de partijen een kortere 
opzeggingstermijn bedingen, maar staat er niet aan in de weg dat zij, nadat de opzeg is 
gegeven, een kortere opzeggingstermijn aanvaarden en aldus afstand doen van de bij de 
wet geboden bescherming  (Art. 29, § 2 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
5 januari 2006 C.2005.0051.N nr. 13 

Uitvoering van de overeenkomst – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Lichte 
schuld die niet gewoonlijk voorkomt – Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de 
aangestelde – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever – Verzekeraar van de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de aangestelde – Immuniteit van de verzekerde – 
Arbeidsovereenkomst. 

De vrijstelling die bij art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet, is ingevoerd betreft alleen de 
werknemer zelf, in die zin dat zij, op grond van art. 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, 
de aansprakelijkheid van zijn opdrachtgever niet uitsluit  (Art. 18 Wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 

Dekkingsplicht van de verzekeraar – Interesten en kosten – Ongevallen vóór de 
inwerkingtreding van de wet. 

De uitbreiding van de dekkingsplicht die artikel 82 van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst invoert vindt geen toepassing op ongevallen die zich 
hebben voorgedaan voordat de wet in werking getreden is, ook al is de schade ontstaan 
nadat dit artikel in werking is getreden  (Art. 82 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
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6 april 2006 C.2005.0141.N nr. 208 

Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Verjaringstermijn – 
Stuiting – Schorsing. 

De tienjarige termijn voor een benadeelde om een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar in te stellen is een verjaringstermijn die vatbaar is voor 
stuiting en schorsing  (Artikelen 34, § 2, en 86 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
6 april 2006 C.2005.0040.N nr. 207 

Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Aanvang – 
Verjaringstermijn. 

De verjaringstermijn van het recht voor de benadeelde of de in diens rechten 
gesubrogeerde partij om een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar in te stellen begint ten vroegste te lopen vanaf de 
inwerkingtreding van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op 1 januari 1993, wanneer 
op deze datum rechten niet onherroepelijk zijn vastgesteld. (Artikelen 35, § 2, en 86 Wet 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.) 
6 april 2006 C.2005.0040.N nr. 207 

Overeenkomst – Verschillende risico's – Verzwijging of onjuiste mededeling – Nietigheid. 

Wanneer in één en dezelfde overeenkomst verschillende risico's worden verzekerd en de 
verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed zijn geweest op de beoordeling 
van sommige ervan, is de nietigheid van de overeenkomst beperkt tot de verzekering van 
de risico's waaromtrent de verzekeraar is misleid. (Art. 6 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
9 juni 2006 C.2004.0404.F nr. 321 

Onderverzekering – Bewijslast – Verzekering van een woning – Toepassing van de 
evenredigheidsregel – Voorstel van een stelsel dat de afschaffing van de 
evenredigheidsregel tot gevolg heeft – Voorwaarde – Bewijsmiddelen. 

Bij de verzekering van een woning, kan de verzekeraar zich slechts beroepen op 
onderverzekering en vermag hij de evenredigheidsregel toe te passen, wanneer hij het 
bewijs levert dat hij aan de verzekeringnemer een stelsel heeft voorgesteld dat de 
afschaffing van de evenredigheidsregel tot gevolg heeft en dat de verzekeringnemer zulks 
heeft geweigerd; hij kan dit bewijs leveren met alle middelen van recht, vermoedens 
inbegrepen. (Art. 44, §§ 1 en 2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst; 
Art. 3, § 2, eerste en derde lid K.B. 24 dec. 1992 tot uitvoering van de Wet 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst.) 
3 november 2006 C.2005.0519.N nr. 537 

Bestemmeling – Voorafgaande kennisgeving van zijn voornemen – Verzekeringnemer – 
Verhaal van de verzekeraar. 

De kennisgeving, door de verzekeraar, van zijn voornemen om een regresvordering in te 
stellen dient te worden gedaan aan de persoon tegen wie hij die vordering wil instellen of 
tegen de lasthebber die genoemde persoon met de inontvangstneming van die 
kennisgeving heeft belast. (Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.) 
7 december 2006 C.2005.0277.F nr. 628 
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WAM–VERZEKERING 
Verzekeraar van een bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig – Vergoedingen 
uitbetaald aan inzittenden – Indeplaatsstelling in de rechten van de inzittenden. 

De verzekeraar van een bij een verkeersongeval betrokken motorrijtuig, die op grond van 
artikel 29bis, WAM–wet aan inzittenden van het betrokken voertuig vergoedingen heeft 
uitbetaald voor de bij dat ongeval geleden schade, kan zich voor de strafrechter als 
gesubrogeerde in de rechten van die inzittenden burgerlijke partij stellen tegen de 
aansprakelijke beklaagde die wegens het verkeersongeval wordt vervolgd, alsmede tegen 
de verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid die gedwongen of vrijwillig in 
de strafprocedure is tussenbeide gekomen  (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering; Art. 29bis, §§ 1 en 4 Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
3 januari 2006 P.2005.1137.N nr. 3 

Vergoedingsplicht – Betrokkenheid – Verkeersongeval – Begrip – Motorrijtuig. 

Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval indien zijn aanwezigheid enig 
verband houdt met de totstandkoming van het verkeersongeval; hieruit volgt dat voor de 
betrokkenheid niet verreist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
aanwezigheid van het voertuig en het ongeval  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
9 januari 2006 C.2004.0519.N nr. 21 

Verzekeraar die in de rechten van het slachtoffer is gesubrogeerd – Rechtstreekse 
vordering tegen de verzekeraar van de bestuurder die voor het ongeval aansprakelijk is – 
Verkeersongeval. 

De verzekeraar die gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer van een 
verkeersongeval beschikt over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de 
burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder die voor het ongeval aansprakelijk is; die 
verzekeraar is echter alleen tot schadevergoeding gehouden voor zover zijn verzekerde 
zelf daartoe is gehouden. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.) 
8 maart 2006 P.2005.0854.F nr. 133 

Slachtoffer – Onverschoonbare fout – Opzettelijke aard – Beoordeling. 

De opzettelijke aard van de fout van het slachtoffer en het besef dat hij moest hebben van 
het gevaar waaraan hij zich blootstelde, worden door de bodemrechter in feite beoordeeld  
(Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.) 
10 maart 2006 C.2005.0228.F nr. 144 

Toerekenbaarheid van het misdrijf – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd 
voertuig op de openbare weg – Eigenaar – Geen verzekering. 

Art. 22, § 1, WAM–wet, waarbij de eigenaar of houder van een motorrijtuig gestraft 
wordt wanneer hij het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt 
gebracht zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit aanleiding kan 
geven is gedekt, doelt met name op het feit dat de eigenaar van een voertuig dat hij niet 
zelf heeft verzekerd, het gebruik ervan toelaat door een ander, zonder te hebben nagegaan 
of die verzekerd is of, op zijn minst, zonder voldoende waarborgen te hebben verkregen 
dat een dergelijke verzekering werd afgesloten vóór ingebruikneming  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 
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Toepasselijkheid – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM–wet – Verplichting 
tot schadevergoeding – Verantwoordelijk slachtoffer. 

Artikel 29bis, WAM–wet, dat afwijkt van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, sluit het 
slachtoffer dat, zonder het ongeval en de gevolgen ervan te hebben gewild, 
verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de schadevergoeding 
waarin het voorziet  (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) 
28 april 2006 C.2004.0569.F nr. 247 

Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – Strafzaken – Aard van de beslissing – 
Gevolg – Onmiddellijk cassatieberoep. 

De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar tot dekking is gehouden 
is geen eindbeslissing zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 
en valt niet onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het tweede lid van dat artikel 
zodat het onmiddellijk cassatieberoep tegen zulke beslissing niet ontvankelijk is  
20 juni 2006 P.2005.1442.N nr. 338 

Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – In België ingeschreven voertuig 
– Vordering tot schadevergoeding – Verscheidene voertuigen – Inschrijving van een 
voertuig in het vreemd land – Passagier van laatstgenoemd voertuig slachtoffer van het 
ongeval – Toepasselijke wet. 

De regel in art. 4, a, van het Verdrag van 's Gravenhage van 4 mei 1971 inzake de wet 
welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, is niet van toepassing wanneer 
de passagier enkel de bestuurder vervolgt van het voertuig waarin hij zat op het ogenblik 
van het ongeval, en zulks, ook al gebeurde het ongeval waarin hij gewond raakte ten 
gevolge van een aanrijding met een ander in een andere Staat ingeschreven voertuig  (Art. 
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; 
Art. 4, a Verdrag van Den Haag 4 mei 1971.) 
12 oktober 2006 C.2005.0365.F nr. 484 

Ongeval – Benadeelde die medeplichtig is aan de diefstal of de heling van het 
motorrijtuig – Vordering tegen de verzekeraar – Diefstal van het verzekerde motorrijtuig. 

De verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder 
van een motorrijtuig dat bij een verkeersongeval is betrokken en schade heeft veroorzaakt, 
is niet tot vergoeding gehouden van een benadeelde die medeplichtig is aan de diefstal of 
de heling van dat motorrijtuig  (Art. 80, § 1, 3° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle 
bij de verzekeringsondernemingen; Art. 29bis Wet betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 17, § 1 K.B. 16 dec. 1981 
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.) 
13 oktober 2006 C.2005.0198.N nr. 488 

LEVENSVERZEKERING 
Derdenbeding. 

Inzake levensverzekeringen, die een beding ten behoeve van een derde impliceren, 
verkrijgt de derde–begunstigde, gewoon door het feit van zijn aanwijzing, een eigen en 
rechtstreeks recht op de verzekeringsprestaties en kunnen de verzekeringnemer noch, in 
de regel, zijn erfgenamen, enig recht op die prestaties doen gelden  (Art. 1121 Burgerlijk 
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Wetboek.) 
16 januari 2006 C.2004.0302.F nr. 36 

VERZET 
Ontvankelijkheid – Ongedaanverklaring van het verzet – Tweede verzet tegen hetzelfde 
vonnis – Verstekvonnis – Strafzaken. 

Wanneer de bij verstek veroordeelde beklaagde verzet doet en daarover uitspraak is 
gedaan, is een tweede door hem tegen dezelfde veroordeling gedaan verzet niet 
ontvankelijk  
5 april 2006 P.2006.0059.F nr. 202 

Kennisgeving op Frans grondgebied door een politieagent – Geldigheid – Termijn – 
Aanvang – Strafzaken – Betekening in het buitenland. 

Het arrest dat oordeelt dat de kennisgeving en afgifte aan de beklaagde van het afschrift 
van een verstekvonnis op verzoek van de Belgische rechterlijke overheid, op Frans 
grondgebied, door een hulpbrigadier van de Franse politie, overeenkomstig artikel 7.1, 
Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, opgemaakt te 
Straatsburg op 20 april 1959, als betekening geldt van die beslissing en dat die betekening 
jegens de beklaagde de verzettermijn doet lopen, verantwoordt zijn beslissing naar recht. 
14 juni 2006 P.2006.0656.F nr. 331 

Verplichting – Betekening – Vermelding van het recht om verzet aan te tekenen en van de 
termijn daartoe – Veroordeling bij verstek – Vermeldingen – Strafzaken. 

Noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch de toepasselijke wettelijke bepalingen, leggen op dat de 
akte van de betekening van de bij verstek gewezen veroordeling, melding moet maken 
van het recht om verzet aan te tekenen tegen het vonnis alsook van de termijn om dit recht 
uit te oefenen. 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 

Betekening aan de persoon verschillende jaren na de veroordeling – Termijnen – 
Veroordeling bij verstek – Strafzaken. 

Uit de omstandigheid dat de betekening aan de persoon van de veroordeelde slechts 
verschillende jaren na de veroordeling is kunnen gebeuren, vloeit niet voort dat de eiser in 
verzet het recht zou hebben om zijn rechtsmiddel in te stellen na het verstrijken van de 
termijnen die deze betekening heeft doen ingaan. (Art. 187, eerste en tweede lid Wetboek 
van Strafvordering.) 
21 juni 2006 P.2006.0606.F nr. 346 

Voorwaarden waaronder een rechtsmiddel wordt aangewend – Toepasselijkheid – Artikel 
6.3.b, E.V.R.M. – Strafzaken. 

Artikel 6.3.b, E.V.R.M., dat de uitoefening van het recht van verdediging voor de 
rechtbanken waarborgt, houdt geen verband met de voorwaarden waaronder een 
rechtsmiddel voor een gerecht wordt aangewend. 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Beslissing over de ontvankelijkheid. 

Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij 
verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht de rechter om 
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binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp van 
de eerste beslissing. 
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Ontvankelijkheid – Verstrijken van de wettelijke termijn – Overmacht – Strafzaken. 

Overmacht die de ontvankelijkheid rechtvaardigt van het verzet dat na het verstrijken van 
de wettelijke termijn is ingesteld, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de 
wil van de eiser om en die daardoor voorzien noch vermeden kon worden. 
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Ontvankelijkheid – Verstrijken van de wettelijke termijn – Feitelijke beoordeling – 
Overmacht – Strafzaken – Opsluiting in het buitenland. 

De rechter beoordeelt in feite of de aangevoerde omstandigheden een geval van 
overmacht uitmaken; hij kan naar recht oordelen dat het feit van in het buitenland te zijn 
opgesloten geen geval van overmacht is dat de ontvankelijkheid rechtvaardigt van een 
verzet dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld  
8 november 2006 P.2006.0488.F nr. 545 

Beslissingen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzet – Onderscheiden 
beslissingen. 

De rechter kan eerst uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het verzet en 
vervolgens, wanneer het verzet ontvankelijk is verklaard, bij afzonderlijke beslissing, over 
de gegrondheid ervan; in dat geval kan hij op de eerder beslechte kwestie van de 
ontvankelijkheid niet meer terugkomen  
8 november 2006 P.2006.0060.F nr. 544 

Ontvankelijkheid – Arrest dat een cassatieberoep verwerpt – Hof van Cassatie – 
Strafzaken. 

De arresten waarbij het Hof uitspraak doet over de cassatieberoepen zijn niet voor verzet 
vatbaar. 
20 december 2006 P.2006.1579.F nr. 667 

VISSERIJ 

ZEEVISSERIJ 
Toepasselijkheid – Ongeoorloofde visserij – Artikel 29, EG–Verordening nr. 850/98 van 
30 maart 1998 – Artikel 1 en bijlage EG–Verordening nr. 1447/99 van 24 juni 1999 – 
Artikel 3 Wet 12 april 1957. 

Artikel 3 van de wet van 12 april 1957, waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen 
voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, bestraft 
enkel de overtreding van de uitvoeringsbesluiten van deze wet en niet rechtstreeks het 
overtreden van de EG–Verordeningen betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
10 oktober 2006 P.2006.0473.N nr. 472 

Strafbaarstelling – Ongeoorloofde visserij – Artikel 29, EG–Verordening nr. 850/98 van 
30 maart 1998 – Artikel 1 en bijlage EG–Verordening nr. 1447/99 van 24 juni 1999 – 
Artikel 6, § 1, 6° Wet van 28 maart 1975. 

Uit de artikelen 1, 2, 3, § 1, 1° en 2°, 6, § 1, 6°, 11 en 13, § 1 van de wet van 28 maart 
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1975 betreffende de handel in landbouw–, tuinbouw– en visserijproducten volgt dat deze 
wet onder meer hetzelfde oogmerk nastreeft als de wet van 12 april 1957, namelijk de 
instandhouding en het beheer van de visbestanden en daarbij de rechtstreekse bestraffing 
van de overtredingen van de verordeningen van de Europese Unie die van kracht zijn op 
deze materies toelaat, zonder dat daarbij, zoals voor artikel 3, 1° van de wet van 12 april 
1957, een uitvoeringsbesluit noodzakelijk is. 
10 oktober 2006 P.2006.0473.N nr. 472 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Grond van de vordering – Onderzoek – Verplichting van de rechter. 

Het middel dat aan een beslissing verwijt dat zij een van de gronden van een vordering 
niet heeft nagegaan, houdt geen verband met de bepaling volgens welke de rechter over 
alle punten van de bij hem aanhangig gemaakte vordering uitspraak moet doen  (Art. 
1138, 3° Gerechtelijk Wetboek.) 
3 februari 2006 C.2004.0076.F nr. 72 

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beslissing inzake bevoegdheid. 

Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart, is 
slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd 
aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de 
gegrondheid  (Art. 1055 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1050, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek.) 
6 maart 2006 S.2005.0113.N nr. 129 

Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Tenzij hierover verweer werd gevoerd, dient de rechter het toestaan van de voorlopige 
tenuitvoerlegging van zijn vonnis niet nader te motiveren  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 
1398 Gerechtelijk Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2005.0024.N nr. 304 

Motiveringsgebrek – Hoger beroep – Toepasselijkheid – Bevoegdheid van de rechter – 
Vernietiging – Voorwaarden – Voorlopige tenuitvoerlegging. 

Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of 
doen schorsen, verhindert niet dat hij de door de eerste rechter toegestane voorlopige 
tenuitvoerlegging teniet doet wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging niet werd 
gevorderd, wanneer zij niet door de wet is toegestaan of nog wanneer de beslissing is tot 
stand gekomen met miskenning van het recht van verdediging. Een motiveringsgebrek in 
de beslissing van de eerste rechter over de tenuitvoerlegging laat de appelrechter niet toe 
die voorlopige tenuitvoerlegging te verbieden of te schorsen  (Art. 1402 Gerechtelijk 
Wetboek.) 
1 juni 2006 C.2003.0231.N nr. 302 

Rechter – Verplichting – Advies – Uitzondering – Heropening van het debat – Openbaar 
ministerie. 

De mogelijkheid die de artikelen 766, eerste lid, en 767, § 3, tweede lid, Ger. W., de 
partijen biedt om, nadat de rechter de sluiting van het debat heeft uitgesproken en het 
openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven, ter griffie conclusies neer te leggen die 
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uitsluitend betrekking hebben op de inhoud van dat advies, is helemaal geen afwijking op 
de toepassing, door de rechter, van art. 774, tweede lid, van datzelfde wetboek. (Art. 774, 
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.) 
6 november 2006 S.2006.0021.F nr. 541 

Gevolg – Conclusies neergelegd buiten de termijn – Conclusietermijnen – Dagstelling 
artikel 751, Ger.W. – Verwijzing naar de rol – Nieuwe dagstelling artikel 750, Ger.W.. 

Wanneer na dagstelling overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek er 
buiten de in die dagstelling verleende termijn een conclusie werd neergelegd, dient de 
rechter die nadien op grond van een dagstelling overeenkomstig artikel 750 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis van de zaak neemt, die buiten de termijn van de dagstelling 
overeenkomstig artikel 751 neergelegde conclusie, niet ambtshalve uit het debat te weren  
(Artikelen 750 en 751 Gerechtelijk Wetboek.) 
17 november 2006 C.2005.0204.N nr. 572 

Vermeldingen van het arrest – Verwijzing naar de aanduidingen in het beroepen vonnis – 
Aanduiding van de partijen. 

De appelrechters voldoen aan de, op straffe van nietigheid voorgeschreven, verplichting 
om de naam, de voornaam en de woonplaats te vermelden waaronder de partijen 
verschenen zijn en geconcludeerd hebben, wanneer het beroepen vonnis een lijst bevat 
waarop de partijen correct zijn geïdentificeerd en waarnaar die rechters hebben verwezen  
(Artikelen 780, eerste lid, 1°, en 1042 Gerechtelijk Wetboek.) 
14 december 2006 C.2004.0582.F nr. 650 

STRAFZAKEN 
Toepasselijke wetsbepalingen – Klaarblijkelijke verschrijving – Proces–verbaal van de 
terechtzitting – Vordering tot verbetering. 

De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake 
uitlegging en verbetering van vonnissen en arresten zijn van toepassing in strafzaken, 
aangezien het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbeginsel deze rechtspleging 
afzonderlijk regelen, zodat artikel 2 Gerechtelijk Wetboek voor die toepassing geen 
beletsel vormt; de rechter in strafzaken kan aldus wettig, op de vordering van het 
openbaar ministerie, een klaarblijkelijke verschrijving in, onder meer, een akte van de 
rechtspleging verbeteren  
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Wettigheid – Klaarblijkelijke verschrijving – Verbetering – Proces–verbaal van de 
terechtzitting – Vordering tot verbetering. 

De artikelen 793 en volgende Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake 
uitlegging en verbetering van vonnissen en arresten zijn van toepassing in strafzaken, 
aangezien het Wetboek van Strafvordering noch enig rechtsbeginsel deze rechtspleging 
afzonderlijk regelen, zodat artikel 2 Gerechtelijk Wetboek voor die toepassing geen 
beletsel vormt; de rechter in strafzaken kan aldus wettig, op de vordering van het 
openbaar ministerie, een klaarblijkelijke verschrijving in, onder meer, een akte van de 
rechtspleging verbeteren  
31 januari 2006 P.2005.1501.N nr. 62 

Veroordeling tot een schadevergoeding van één frank ten provisionele titel. 

De burgerlijke rechter die het principieel recht van de eiser op schadevergoeding ten laste 
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van de verweerder ingevolge een veroordeling daartoe tot één frank ten provisionele titel 
bij een in kracht van gewijsde getreden correctioneel vonnis, uitsluit om reden dat de 
vermelding van "één frank ten provisionele titel" zulks niet toelaat, geeft aldus van 
bedoeld vonnis een uitlegging die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. 
(Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.) 
22 september 2006 C.2005.0307.N nr. 432 

Bewijswaarde – Bewijs tot inschrijving wegens valsheid – Proces–verbaal van de 
terechtzitting. 

In de regel, geldt het proces–verbaal van de terechtzitting als bewijs, tot inschrijving van 
valsheid, van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de vormvereisten van het 
onderzoek ter terechtzitting, waarvan het de inachtneming vaststelt. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Gegevens vergaard in de loop van het onderzoek ter terechtzitting – Beoordeling door de 
griffier onder toezicht van de voorzitter – Proces–verbaal van de terechtzitting – 
Vermeldingen. 

De griffier beoordeelt, onder het toezicht van de voorzitter, wat in het proces–verbaal van 
de terechtzitting moet worden opgetekend; geen enkele wettelijke bepaling verplicht een 
strafgerecht dat in laatste aanleg uitspraak doet om in dit stuk de gegevens te vermelden 
die het in de loop van het onderzoek heeft vergaard. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Gegevens vergaard in de loop van het onderzoek ter terechtzitting – Verwerping van een 
vordering van een partij – Proces–verbaal van de terechtzitting – Vermeldingen. 

Valsheid houdt een verdraaiing in van de waarheid; de loutere verwerping van een 
vordering van een partij om in het proces–verbaal van de terechtzitting gegevens te 
vermelden die in de loop van het onderzoek van de zaak zijn vergaard kan niet leiden tot 
valsheid van het proces–verbaal omdat dit aldus geen feit voor waar aanneemt dat onwaar 
is en evenmin een feit ontkent dat het had moeten vaststellen. 
27 september 2006 P.2006.1262.F nr. 443 

Veroordeling – Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Toepassing. 

Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat enkel het toepasselijke wetsartikel betreft dat 
een feit bestraft, nu het voorschrift van artikel 411 Wetboek van Strafvordering dat 
bepaalt dat wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op 
de misdaad toepasselijke wet, niemand vernietiging van het arrest kan vorderen onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing werd begaan, van 
algemene toepassing is en ook geldt voor wanbedrijven  (Artikelen 411 en 414 Wetboek 
van Strafvordering.) 
3 oktober 2006 P.2006.0476.N nr. 456 

Beslissing waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen – Afwezigheid van 
rechtsmiddelen. 

Nu krachtens artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering tegen de beslissing van de 
rechtbank waarbij de persoonlijke verschijning wordt bevolen, geen enkel rechtsmiddel 
kan worden ingesteld, volgt uit die bepaling dat tegen dergelijke beslissing ook geen 
cassatieberoep kan worden ingesteld samen met de eindbeslissing  
7 november 2006 P.2006.1062.N nr. 543 



– 400 – 

Vergissing bij de vermelding van de tekst van de wet – Motivering – Straf. 

Wanneer de uitgesproken straf dezelfde is als die welke bepaald is door de op het misdrijf 
toepasselijke wet, kan niemand de vernietiging van de beslissing vorderen, onder 
voorgeven dat bij de vermelding van de tekst van de wet een vergissing is begaan  
(Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.) 
8 november 2006 P.2006.0817.F nr. 547 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

ALGEMEEN 
Bestaan – Eerbiediging van de redelijke termijn – Algemeen rechtsbeginsel. 

Er bestaat geen "algemeen rechtsbeginsel van het recht op eerbiediging van de redelijke 
termijn". 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

AANHOUDING 
Bewijswaarde – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van de 
aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Het proces–verbaal van de aanhouding dat het uur vermeldt van de aangifte van de feiten 
door een privé–persoon, heeft geen bewijswaarde tot betichting van valsheid  
28 juni 2006 P.2006.0901.F nr. 365 

Kennisgeving – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler. 

Geen enkele bepaling schrijft voor dat de persoon die voor betrokkene die de taal van de 
rechtspleging niet verstaat, de kennisgeving vertaalt van de beslissing van een officier van 
gerechtelijke politie om hem zijn vrijheid te benemen, zelf de hoedanigheid van officier 
van gerechtelijke politie moet hebben. 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

Kennisgeving – Taalgebruik – Hoedanigheid – Vertaler – Geen verklaring. 

Wanneer blijkt dat betrokkene geen verklaring heeft afgelegd op het ogenblik dat hem 
zijn aanhouding werd ter kennis gebracht, tast de vertaling van de beslissing tot 
kennisgeving van de vrijheidsbenemende maatregel door een vertaler die geen beëdigd 
tolk is, de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding niet aan. (Art. 31, eerste en derde 
lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.) 
2 augustus 2006 P.2006.1093.F nr. 377 

BEVEL TOT AANHOUDING 
Termijn van vierentwintig uur – Betekening – Maatregel van voorlopige plaatsing van een 
minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd – Vrijheidsbeneming – 
Begrip. 

De beschikking van de jeugdrechter die met toepassing is genomen van art. 2, Wet 1 
maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd, is geen vrijheidsbeneming of aanhouding in de zin van 
de Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
1 maart 2006 P.2006.0254.F nr. 115 
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Vaststelling – Ernstige aanwijzingen van schuld. 

Artikel 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vereist niet dat in het bevel tot aanhouding de 
ernstige aanwijzingen van schuld nader worden omschreven; de vaststelling ervan volstaat  
12 september 2006 P.2006.1240.N nr. 409 

Wettigheid – In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Tweede bevel tot 
aanhouding gegrond op andere feiten. 

Artikel 28, Wet Voorlopige Hechtenis, dat de gevallen bepaalt waarin tegen de in vrijheid 
gelaten of gestelde inverdenkinggestelde een bevel tot aanhouding voor hetzelfde feit kan 
worden uitgevaardigd, vindt geen toepassing wanneer, in de loop van hetzelfde 
gerechtelijk onderzoek en na de voorlopige invrijheidstelling van de 
inverdenkinggestelde, een tweede bevel tot aanhouding, gegrond op andere feiten dan die 
van het eerste bevel, ten laste van die inverdenkinggestelde wordt verleend, zelfs zo die 
feiten al eerder bekend waren  
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en ernstige omstandigheden 
– Nieuw bevel tot aanhouding. 

Krachtens artikel 28, § 1, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de onderzoeksrechter in elke 
stand van de zaak een bevel tot aanhouding uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in 
vrijheid gestelde verdachte, indien nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel 
noodzakelijk maken; de onderzoeksrechter kan oordelen dat ten aanzien van de volstrekte 
noodzaak voor de openbare veiligheid en de vrees voor verstandhouding en herhaling, de 
toestemming die eiser werd verleend om het ziekenhuis te verlaten waar hij na de eerste 
vrijheidsbeneming als een spoedgeval in de reanimatieafdeling werd opgenomen, een 
nieuwe en ernstige omstandigheid is in de zin van het voormelde artikel 28  
8 november 2006 P.2006.1391.F nr. 550 

HANDHAVING 
Volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid – Beoordeling – Motivering – 
Omstandigheden eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte. 

Wanneer de onderzoeksgerechten uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, mogen zij de omstandigheden beoordelen die eigen zijn aan de persoonlijkheid 
van de verdachte, in het licht van de feitelijke omstandigheden van de zaak. (Art. 16, §§ 1 
en 5, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
15 maart 2006 P.2006.0367.F nr. 154 

Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Volledig dossier – Mededeling van 
het dossier aan de inverdenkinggestelde en aan zijn raadsman – Onvolledig dossier – 
Raadkamer. 

Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en van zijn 
raadsman gedurende de laatste werkdag vóór diens verschijning voor de raadkamer die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis moet, in de regel, 
volledig zijn  (Art. 21, §§ 1 en 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
5 april 2006 P.2006.0466.F nr. 206 
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Beoordeling – Redelijke termijn – Overschrijding. 

Om te beoordelen of de redelijke termijn die bij het voormelde art. 5.3 E.V.R.M. is 
bepaald, al dan niet is overschreden, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige 
hechtenis, de duur van de rechtspleging in aanmerking nemen vanaf de vrijheidsberoving 
tot op het ogenblik van zijn beslissing  
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Onderzoeksgerecht – Neerlegging van conclusie – Verplichting om te antwoorden. 

Wanneer op het feit een zwaardere straf dan vijftien jaar dwangarbeid staat, moet het 
onderzoeksgerecht dat, met vermelding van de feitelijke omstandigheden van de zaak en 
van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, de absolute 
noodzakelijkheid vaststelt, voor de openbare veiligheid, van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, de conclusie van de inverdenkinggestelde niet beantwoorden waarin 
het risico dat hij zich aan het gerecht zou onttrekken wordt betwist  (Artikelen 16, § 1, 22, 
zesde lid en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Beschikking tot internering – Hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde – Redengeving – Wettigheid – Beschikking die een 
verschoningsgrond aanneemt – Strafrechtelijke omschrijving in het bevel tot aanhouding 
– Verzoek tot invrijheidstelling – Verwerping van het verzoek – Raadkamer. 

Het aannemen van een verschoningsgrond door de raadkamer, in een beschikking tot 
internering waartegen alleen de beklaagde hoger beroep heeft ingesteld, ontneemt de 
kamer van inbeschuldigingstelling het recht niet om te verwijzen naar de strafrechtelijke 
omschrijving in het bevel tot aanhouding teneinde de verwerping van een verzoek tot 
invrijheidstelling met redenen te omkleden. 
10 mei 2006 P.2006.0644.F nr. 268 

Motivering van de beslissing – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden. 

De verplichting om een conclusie te beantwoorden die bij art. 23, 4°, Wet Voorlopige 
Hechtenis, is opgelegd, is niet onbegrensd; zij wordt de onderzoeksgerechten slechts 
opgelegd in zoverre de betwisting die door de inverdenkinggestelde is opgeworpen 
relevant is, d.w.z. betrekking heeft op de voorwaarden waarvan de wet, in dat geval, de 
wettigheid van de hechtenis doet afhangen  
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 

Motivering van de beslissing – Onderzoeksgerecht – Verplichting een conclusie te 
beantwoorden – Niet–correctionaliseerbare misdaad – Omschrijving van het misdrijf. 

Wanneer de appelrechters een criminele omschrijving handhaven waardoor de 
handhaving van de voorlopige hechtenis voor een termijn van drie maanden kan bevolen 
worden, moeten zij de gegevens preciseren die volgens hen, niettegenstaande de 
omstandige betwisting van de eiser, de ernstige aanwijzingen van schuld lijken uit te 
maken die met die omschrijving overeenkomen. (Artikelen 23, 4° en 30, § 4, eerste lid 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
17 mei 2006 P.2006.0684.F nr. 278 
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Recht op inzage van het dossier – Rechten van de Mens – Artikel 5.4 E.V.R.M. – 
Inverdenkinggestelde. 

Art. 5.4, E.V.R.M. verbiedt niet dat bij wet bepaalde beperkingen worden gesteld aan het 
recht van de inverdenkinggestelde om inzage te krijgen van het onderzoeksdossier 
alvorens voor de gerechten te verschijnen die uitspraak moeten doen over de wettigheid 
van zijn hechtenis; een beperking in de uitoefening van dit recht kan gerechtvaardigd zijn 
wanneer ze strikt evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de 
noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van de 
personen te beschermen die de observatie mogelijk maken of ze uitvoeren, en zo daar een 
rechtspleging tegenover staat waarbij een onafhankelijke en onpartijdige rechter de 
wettigheid van de rechtspleging kan onderzoeken  (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
7 juni 2006 P.2006.0795.F nr. 316 

Recht van verdediging – Proces–verbaal afkomstig uit ander strafdossier – Ernstige 
aanwijzingen van schuld. 

De enkele omstandigheid dat het onderzoeksgerecht dat beslist over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van een verdachte zijn oordeel over het bestaan van ernstige 
aanwijzingen van schuld medesteunt op een verklaring van een derde welke is opgenomen 
in een proces–verbaal, afkomstig uit een ander strafdossier dat niet volledig in kopie bij 
het dossier van het gerechtelijk onderzoek is gevoegd, miskent het recht van verdediging 
van de verdachte niet  (Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
20 juni 2006 P.2006.0825.N nr. 342 

Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Vernietiging 
zonder verwijzing – Beschikking gewezen buiten de bij de wet voorgeschreven termijn – 
Handhaving van de voorlopige hechtenis – Raadkamer – Beslissing. 

Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat de voorlopige hechtenis die op een bevel tot 
aanhouding is gesteund, door de raadkamer niet werd gehandhaafd binnen de bij de wet 
bepaalde termijn, vernietigt het zonder verwijzing het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat, in hoger beroep, tot handhaving van de voormelde voorlopige 
hechtenis had beslist  (Artikelen 16, § 1, 22, eerste en tweede lid, 23, 30, en 31 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
21 juni 2006 P.2006.0876.F nr. 348 

Redenen – Onderzoeksgerechten – Aanwijzingen van schuld. 

De vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld, als één van de vereisten tot de 
voorlopige hechtenis, houdt geen beoordeling in van de schuld; dit laatste, als constitutief 
bestanddeel van een veroordeling wegens misdrijf, is voorbehouden aan het vonnisgerecht 
dat oordeelt op grond van vaststaande feitelijke gegevens waarvan alleen dit gerecht 
bevoegd is om de bewijswaarde ervan te beoordelen  (Artikelen 16, § 5, 21, § 5, 22, vijfde 
lid, 23, 4°, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Motiveringsplicht – Aanwijzingen van schuld – Op 
conclusie. 

De bepaling volgens dewelke de raadkamer bij de procedure tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de partijen en in geval de 
partijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, onder 
vermelding van feitelijke gegevens, betwisten, moet preciseren welke gegevens volgens 
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haar dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken, is ook van toepassing op de procedure 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling  (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis.) 
16 augustus 2006 P.2006.1169.N nr. 380 

Artikel 149 – Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) – Motivering – Toepassing. 

Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de beslissingen van deonderzoeksgerechten 
inzake voorlopige hechtenis  (Art. 149 Grondwet 1994.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Aanvulling der gegevens – Bevel tot aanhouding. 

De kamer van inbeschuldigingstelling vermag bij de handhaving van de voorlopige 
hechtenis wettig de gegevens van het bevel tot aanhouding aan te vullen op grond van de 
artikelen 21, § 5, 23, § 4 en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis. 
12 september 2006 P.2006.1240.N nr. 409 

Hoger beroep – Niet–correctionaliseerbare misdaden – Verzoekschrift tot 
invrijheidstelling – Termijn om het verzoekschrift in te dienen – Arrest dat drie maanden 
geldig is – Aanvang. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de voorlopige 
hechtenis voor drie maanden handhaaft, moet het verzoekschrift tot invrijheidstelling 
binnen de termijn van vijf dagen vóór de termijn van één of twee maanden te rekenen van 
die beschikking, worden ingediend. (Art. 22bis, tweede lid Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
27 september 2006 P.2006.1269.F nr. 444 

Niet–correctionaliseerbare misdaden – Beschikking die drie maanden geldig is – 
Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Termijn om het verzoekschrift in te dienen. 

Krachtens artikel 22bis, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de inverdenkinggestelde, 
wanneer de beschikking drie maanden geldig is, een verzoekschrift tot invrijheidstelling 
indienen dat, op straffe van niet–ontvankelijkheid, binnen vijf dagen vóór het verstrijken 
van de termijn van één maand, moet worden ingediend, te rekenen van de beschikking tot 
handhaving; een verzoekschrift tot invrijheidstelling kan ook binnen de termijn van vijf 
dagen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden worden ingediend. 
27 september 2006 P.2006.1269.F nr. 444 

Recht van verdediging – Videocassettes van de observatie – Inzage van de 
overtuigingsstukken – Onderzoeksgerechten. 

De voorlopig gehechte inverdenkinggestelde of zijn raadsman kunnen om de overlegging 
verzoeken van de overtuigingsstukken indien zij dit nuttig achten voor de uitoefening van 
het recht van verdediging voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis. 
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Draagwijdte – Inzage van het strafdossier – Videocassettes van de observatie – 
Onderzoeksgerechten – Overtuigingsstukken. 

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken bij het dossier 
moeten worden gevoegd dat ter inzage van de inverdenkinggestelde moet worden 
gehouden vóór de verschijning in de raadkamer die uitspraak moet doen over de 
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voorlopige hechtenis, of bij het dossier dat, bij hoger beroep, door de procureur des 
Konings aan de procureur–generaal moet worden overgezonden  
18 oktober 2006 P.2006.1312.F nr. 495 

Onderzoeksgerecht – Beslissing tot handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – 
Vaststelling – Motivering. 

Bij gebrek aan een conclusie waarin het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
betwist wordt, kan het onderzoeksgerecht zich bij zijn beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis beperken tot de vaststelling dat de ernstige aanwijzingen van schuld 
die in het bevel tot aanhouding zijn vermeld, nog steeds bestaan. (Art. 23, 4° Wet van 20 
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
8 november 2006 P.2006.1385.F nr. 549 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Titel van vrijheidsberoving voor drie maanden – 
Invrijheidstelling op indiening van een verzoekschrift – Voorwaarde. 

Wanneer het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, de voorlopige hechtenis 
handhaaft, kan in het geval dat dit arrest een titel van vrijheidsberoving oplevert voor drie 
maanden te rekenen vanaf de beslissing, een verzoekschrift in de zin van artikel 22bis, 
eerste lid Voorlopige Hechteniswet, slechts ingediend worden ten vroegste vijf dagen 
vóór het verstrijken van de termijn van één maand, te rekenen van het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat de voorlopige hechtenis handhaaft. (Artikelen 22, tweede 
lid, 22bis, eerste en tweede lid en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis.) 
21 november 2006 P.2006.1445.N nr. 586 

Dossier van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Inhoud. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling in zake voorlopige hechtenis uitspraak 
doet moet zij, in de regel, haar beslissing op grond van een volledig dossier nemen  
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

Recht van verdediging – Geen voeging van de stukken – Cassatiemiddel – Onvolledig 
dossier. 

Een inverdenkinggestelde wiens voorlopige hechtenis door de kamer van 
inbeschuldigingstelling werd gehandhaafd, kan geen miskenning van zijn recht van 
verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van stukken in het hem en zijn 
raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet blijkt dat hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling de 
volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan 
de raadkamer heeft betwist, noch dat hij hetzij het verhoor van die magistraat m.b.t. de 
stukken die zouden ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van 
de zaak met het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken, heeft gevorderd  
(Artikelen 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
22 november 2006 P.2006.1457.F nr. 593 

BEVEL TOT MEDEBRENGING 
Voorwaarde – Verdachte ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 
Voorlopige Hechteniswet, wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter 
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren; de omstandigheid dat de 



– 406 – 

onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk doet 
daaraan niets af en is daarvoor geen criterium  
10 oktober 2006 P.2006.1301.N nr. 476 

Verdachte die niet ter beschikking gesteld is van de onderzoeksrechter – Verdachte die 
zich bevindt op een plaats waar de onderzoeksrechter zijn bevoegdheden kan uitoefenen. 

Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3 
Voorlopige Hechteniswet, wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter 
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren; de omstandigheid dat de 
onderzoeksrechter zijn bevoegdheid uitoefent over het hele grondgebied van het Rijk doet 
daaraan niets af en is daarvoor geen criterium  
10 oktober 2006 P.2006.1301.N nr. 476 

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Rechtsmiddel – Handhaving van de hechtenis – 
Verwijzing naar de correctionele rechtbank – Afzonderlijke beschikking – Raadkamer. 

De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen kan geen 
cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die beslist 
dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 26, § 3, en 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
22 februari 2006 P.2006.0270.F nr. 105 

HOGER BEROEP 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Herstel van vormverzuim bij de rechtspleging in 
hoger beroep. 

Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het vormverzuim van de verwittiging 
van de verdachte en zijn raadman dat zich bij de raadkamer heeft voorgedaan, worden 
hersteld bij de rechtspleging in hoger beroep voor de kamer van inbeschuldigingstelling, 
zodat tevens de miskenning van het recht van verdediging wordt hersteld  (Art. 21, § 2 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 januari 2006 P.2005.1662.N nr. 5 

Afstand. 

De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, onder 
voorbehoud van het uitstel dat aan de verdediging is toegestaan; wanneer de 
inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep wordt de zaak niet van 
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het 
arrest dat die afstand verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger 
beroep worden uitgesproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid gesteld  
(Art. 30, § 3, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
8 februari 2006 P.2006.0189.F nr. 84 

Arrest waarbij akte van de afstand wordt verleend. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de afstand binnen de wettelijke 
termijn verleent, heeft dezelfde gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis 
handhaaft in de zin van art. 30, § 4, Wet Voorlopige hechtenis en vormt een hechtenistitel 
van één maand vanaf de beslissing  (Art. 30, § 3, tweede lid, en § 4 Wet van 20 juli 1990 
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betreffende de voorlopige hechtenis.) 
8 februari 2006 P.2006.0189.F nr. 84 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Verslag. 

Alleen het openbaar ministerie brengt verslag uit voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling die in hoger beroep uitspraak moet doen inzake de voorlopige 
hechtenis; noch artikel 6.1, E.V.R.M., noch enige andere wetsbepaling schrijven voor dat 
een lid van de zetel of de onderzoeksrechter verslag uitbrengt  (Art. 30, § 3, eerste lid Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
28 juni 2006 P.2006.0893.F nr. 364 

Arrest waarbij akte van de afstand wordt verleend – Gevolgen. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat akte verleent van de afstand van 
het hoger beroep van de inverdenkinggestelde binnen de wettelijke termijn heeft dezelfde 
gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft in de zin van art. 30, § 4, 
Wet Voorlopige Hechtenis en maakt een hechtenistitel van één maand uit, te rekenen 
vanaf de beslissing  (Artikelen 30, §§ 3 en 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Gevolgen – Afstand. 

De kamer van inbeschuldigingstelling moet uitspraak doen over het hoger beroep van de 
inverdenkinggestelde binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep, onder 
voorbehoud van het uitstel dat aan de verdediging is toegestaan; wanneer de 
inverdenkinggestelde afstand doet van zijn hoger beroep wordt de zaak niet van 
rechtswege door die afstand aan de kamer van inbeschuldigingstelling onttrokken; het 
arrest dat van die afstand akte verleent moet binnen vijftien dagen na de verklaring van 
hoger beroep worden uitgesproken, zoniet wordt de inverdenkinggestelde in vrijheid 
gesteld  (Art. 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
23 augustus 2006 P.2006.1200.F nr. 382 

Niet–correctionaliseerbare misdaden – Verzoekschrift tot invrijheidstelling – Termijn om 
het verzoekschrift in te dienen – Arrest dat drie maanden geldig is – Aanvang – 
Handhaving. 

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een arrest heeft gewezen dat de voorlopige 
hechtenis voor drie maanden handhaaft, moet het verzoekschrift tot invrijheidstelling 
binnen de termijn van vijf dagen vóór de termijn van één of twee maanden te rekenen van 
die beschikking, worden ingediend. (Art. 22bis, tweede lid Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
27 september 2006 P.2006.1269.F nr. 444 

CASSATIEBEROEP 
Ontvankelijkheid – Handhaving van de hechtenis – Verwijzing naar de correctionele 
rechtbank – Afzonderlijke beschikking – Regeling van de rechtspleging – Cassatieberoep 
– Raadkamer. 

De inverdenkinggestelde die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen kan geen 
cassatieberoep instellen tegen de afzonderlijke beschikking van de raadkamer die beslist 
dat hij aangehouden blijft  (Artikelen 26, § 3, en 31 Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis.) 
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22 februari 2006 P.2006.0270.F nr. 105 

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
Samenstelling – Wettigheid – Cumulatie van ambten – Hof van beroep – Raadsheer die 
als lid van de K.I., op grond van artikelen 235ter en 235quater Sv. heeft  – Artikel 292, 
Ger.W.. 

Artikel 292 Gerechtelijk Wetboek vindt geen toepassing in het geval dat een magistraat, 
nadat hij voordien in dezelfde zaak, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, over 
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden op grond van art. 
235 ter en 235 quater Wetboek van Strafvordering heeft geoordeeld, als lid van de 
correctionele kamer uitspraak moet doen over een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. 
2 augustus 2006 P.2006.1098.N nr. 379 

GEVANGENNEMING 
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep na het eindarrest – Cassatieberoep tegen de beslissing 
tot gevangenneming. 

Na het eindarrest van het hof van assisen staat geen cassatieberoep open tegen de 
beslissing van het arrest van verwijzing dat betrekking heeft op de gevangenneming  
21 maart 2006 P.2006.0211.N nr. 166 

VONNISGERECHT 
Toepasselijkheid – Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling – Artikel 14.3, E.V.R.M.. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Toepasselijkheid – Onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling – Artikel 6.1 E.V.R.M.. 

De artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.3, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de 
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling  
(Art. 14.3 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend 
te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 27 Wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Uitgewezen veroordeelde die verzet heeft gedaan – Beoordeling – Redelijke termijn – 
Verzoek tot invrijheidstelling – Artikel 5.3 E.V.R.M.. 

Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is gemaakt dat is 
neergelegd door een uitgewezen veroordeelde die verzet doet tegen zijn veroordeling, kan 
de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3, E.V.R.M. is bepaald alleen toetsen 
aan de hechtenis die op Belgisch grondgebied is ondergaan sinds de aflevering van de titel 
waarop zij is gegrond; bijgevolg dient het alleen acht te slaan op de rechtspleging waarop 
de hechtenis van de beklaagde of de beschuldigde is gegrond en die volgt op zijn 
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veroordeling  (Art. 27, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis; Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.) 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Houding van de opgesloten persoon – Beoordeling – Redelijke termijn – Verzoek tot 
invrijheidstelling – Artikel 5.3 E.V.R.M.. 

De rechter die beslist dat de redelijke termijn als bepaald in art. 5.3, E.V.R.M., niet is 
overschreden, moet daarbij niet noodzakelijk uitspraak doen over "de houding" van de 
opgesloten persoon. 
3 mei 2006 P.2006.0607.F nr. 256 

Ontvankelijkheid – Onmiddellijke aanhouding – Niet aangehouden beklaagde – Bestreden 
beslissing verklaart het verzoek niet–ontvankelijk – Verzoek tot invrijheidstelling – 
Onmiddellijk cassatieberoep. 

Niet ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest dat slechts een 
verzoek tot invrijheidstelling van een beklaagde die niet van zijn vrijheid werd beroofd, 
niet ontvankelijk verklaart  (Artikelen 27, § 2, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis.) 
13 december 2006 P.2006.1353.F nr. 647 

ALLERLEI 
Voorlopige hechtenis – Artikel 5 – Toezicht – Uitlevering – Redelijke termijn – Artikel 5.3 
– Verdrag Rechten van de Mens. 

De onderzoeksgerechten die uitspraak doen in zake voorlopige hechtenis moeten alleen 
toezicht uitoefenen op de eerbiediging van de redelijke termijn die bij art. 5.3 van het 
Verdrag is gewaarborgd, voor de voorlopige hechtenis die op Belgisch grondgebied is 
ondergaan sinds de aflevering van de titel waarop zij is gegrond. 
8 maart 2006 P.2006.0341.F nr. 138 

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT 
Bepalingen van het Wetboek van Strafvordering – Procedure–en bevoegdheidsregels – 
Voorwerp. 

De artikelen 479 e.v., Sv., bepalen de procedure– en bevoegdheidsregels voor de 
vervolgingen tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet en voeren geen 
stelsel van voorafgaand verlof in. (Art. 31 Grondwet 1994.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Vooronderzoek en onderzoek in strafzaken – Rechten van het slachtoffer. 

De toepassing van de bijzondere bevoegdheids– en procedureregels die bij de artikelen 
479 e.v., Sv. zijn bepaald ontneemt het slachtoffer niet het recht om correct en 
gewetensvol te worden bejegend, in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de 
nodige informatie, noch het recht om de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechter te vervolgen, noch het recht om de hoedanigheid van benadeelde persoon 
te verkrijgen, noch het recht om de bevoegde onderzoeksmagistraat om inzage van het 
dossier te verzoeken, noch het recht om die magistraat te verzoeken een bijkomende 
onderzoekshandeling te verrichten, noch ten slotte het recht om zich bij hem burgerlijke 
partij te stellen. (Artikelen 3bis en 5bis Voorafgaande titel van het Wetboek van 
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Strafvordering; Artikelen 61ter, 61quinquies, en 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Rechten van het slachtoffer – Burgerlijke 
partijstelling tegen de personen die geen voorrecht van rechtsmacht genieten – 
Onderzoek in strafzaken. 

De partij die beweert te zijn benadeeld behoudt het recht om, na bekendmaking in handen 
van de procureur–generaal van haar grieven tegen de persoon die voorrecht van 
rechtsmacht geniet, zich burgerlijke partij te stellen bij een onderzoeksrechter uitsluitend 
tegen de andere betrokken personen, die van geen voorrecht van rechtsmacht genieten. 
(Art. 63 Wetboek van Strafvordering.) 
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Op gang brengen van de strafvordering – Gelijkheid en niet–discriminatie – Rechten van 
het slachtoffer – Burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht. 

Het slachtoffer heeft niet het recht om zelf de strafvordering op gang te brengen tegen een 
persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet; die beperking die de benadeelde partij 
wordt opgelegd schendt de artikelen 10 en 11, G.W. niet  
28 juni 2006 P.2006.0427.F nr. 362 

Artikelen 485 en 486 Sv. – Begrip – Incidentele aangifte. 

Incidentele aangifte die rechtstreeks voor het Hof van Cassatie in een ervoor aanhangige 
zaak kan worden gedaan, is deze bepaald in artikel 486, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering voor misdaden gepleegd door de gerechten en personen vermeld in artikel 
485 van hetzelfde wetboek  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

Uitspraak door het Hof van Cassatie in raadkamer – Artikel 493, Sv. – Incidentele 
aangifte. 

De kamer die van een zaak die bij het Hof van Cassatie aanhangig is, kennis heeft, 
oordeelt in raadkamer over de aangifte die incidenteel gedaan wordt in die zaak  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

Artikelen 485 en 486 Sv. – Begrip – Incidentele aangifte. 

Overeenkomstig artikel 485 Wetboek van Strafvordering betreft de incidentele aangifte 
bepaald in artikel 486, tweede lid, van hetzelfde wetboek, enkel de misdaden gepleegd in 
de uitoefening van het ambt, die ten laste gelegd worden hetzij aan een gehele rechtbank 
van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan 
een of meer leden van de hoven van beroep en aan de procureurs–generaal en substituten 
bij de hoven  
12 december 2006 P.2006.1352.N nr. 644 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 

ALGEMEEN 
Vereffening – Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers – Handelsvennootschappen. 

Bij vereffening van een handelsvennootschap staat het in artikel 184 van de Venn. W. 
vervatte beginsel van gelijkheid onder de schuldeisers eraan in de weg dat andere 
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schuldeisers dan die waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een 
zakelijke zekerheid is gewaarborgd, individueel daden van uitvoering of van bewaring 
stellen waardoor de rechten van de andere schuldeisers kunnen worden geschaad  (Art. 
184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

Vereffening – Overdracht van een geheel van goederen of een handelszaak – Toepassing 
van artikel 442bis, § 1, WIB92– Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van de 
schatkist – Handelsvennootschappen – Inkomstenbelastingen. 

Artikel 442bis, § 1, van het WIB92is ook toepasselijk indien een in die wetsbepaling 
bedoeld geheel van goederen of een handelszaak wordt overgedragen door de vereffenaar 
van de belastingplichtige vennootschap zodat die overdracht tijdelijk niet aan de 
ontvangers van de belastingen kan worden tegengeworpen, en deze laatste ook de 
overgedragen goederen kunnen in beslag nemen voor de invordering van de door de 
overdrager verschuldigde belastingen. Dit beslag kan er evenwel niet toe leiden dat, bij 
samenloop, de ontvanger als algemeen bevoorrechte schuldeiser, op de door een 
vereffenaar overgedragen handelszaak die wat de ontvanger betreft nog steeds deel 
uitmaakt van het vermogen van de schuldenaar, uitsluitende rechten zou kunnen 
uitoefenen op die handelszaak of op haar tegenwaarde. (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 442bis, § 1 
WIB92.) 
22 september 2006 C.2004.0511.N nr. 431 

BIJZONDER VOORRECHT 
Roerende goederen – Eigendomsoverdracht – Beding van opschorting tot de volledige 
betaling van de prijs – Faillissement van de koper – Verkoop – Terugvordering. 

Wanneer, in geval van verkoop van roerende goederen, in de algemene 
verkoopvoorwaarden die op de factuur vermeld staan een beding tot opschorting van 
eigendomsoverdracht tot de volledige betaling van de prijs opgenomen wordt, is niet 
vereist dat dit beding door de schuldenaar schriftelijk aanvaard wordt opdat het na zijn 
faillissement uitwerking kan hebben. (Art. 101 Wet 8 aug. 1997.) 
25 september 2006 C.2005.0554.F nr. 434 

HYPOTHEKEN 
Inschrijving – Doorhaling of vermindering – Last tot doorhaling of vermindering. 

De last tot doorhaling of vermindering van een hypothecaire inschrijving moet eenduidig 
blijken uit de tekst van de voorgelegde akte of het vonnis zonder dat de 
hypotheekbewaarder gehouden is tot enige interpretatie of tot de beoordeling van de 
vervulling van de voorwaarde waaraan de doorhaling of vermindering is verbonden; een 
vonnis moet derhalve uitdrukkelijk de doorhaling van de inschrijving bevelen  (Artikelen 
92 en 93 Hypotheekwet van 16 dec. 1851.) 
30 maart 2006 C.2004.0388.N nr. 182 

Aard – Schip – Averijregeling – Hypothecaire schuldeiser – Rechten. 

Artikel 34, tweede lid, van de Zeewet raakt de openbare orde niet, zodat de hypothecaire 
schuldeiser kan bedingen dat de verzekeringsvergoeding hem rechtstreeks dient te worden 
uitgekeerd. 
29 september 2006 C.2005.0043.N nr. 451 
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VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING 
Cassatieberoep – Herroeping. 

Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling moet binnen vijftien vrije dagen worden ingesteld na de 
dag waarop hem de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling ter kennis is gebracht, hetzij bij aangetekende brief, hetzij, indien de 
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de beslissing 
door de directeur van de strafinrichting  (Art. 373 Wetboek van Strafvordering; Art. 10, § 
5, eerste lid Wet 5 maart 1998.) 
14 maart 2006 P.2005.1671.N nr. 149 

Cassatieberoep – Beslissing tot herroeping – Termijn – Aanvang – Commissie voor de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

Wanneer het cassatieberoep gericht is tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, begint de termijn van vijftien dagen, die bij artikel 373, 
Sv. is bepaald, ten aanzien van de veroordeelde te lopen vanaf de dag waarop de 
beslissing van de commissie hem ter kennis werd gebracht volgens één van de twee 
wijzen die bij artikel 10, § 5, eerste lid, van de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
zijn bepaald, naargelang betrokkene al dan niet van zijn vrijheid is beroofd  
8 november 2006 P.2006.1197.F nr. 548 

Wet 5 maart 1998 – Personeelscollege – Artikel 3, § 1 – Onderzoek van de voorwaarden 
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Termijn – Sanctie – Overschrijding. 

De termijn binnen welke het personeelscollege, nadat de veroordeelde is gehoord, moet 
onderzoeken of hij de voorwaarden vervult waarvan artikel 2, Wet Voorwaardelijke 
Invrijheidstelling zijn vrijlating doet afhangen, is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid en is geen substantieel vormvereiste van de rechtspleging tot het verkrijgen van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling; overschrijding van die termijn leidt bijgevolg niet 
tot vernietiging van een beslissing die een verzoek tot toekenning van die gunstmaatregel 
verwerpt  (Art. 3, § 1, eerste lid Wet 5 maart 1998.) 
22 november 2006 P.2006.1272.F nr. 592 

VORDERING IN RECHTE 
Rechtsvordering – Belang. 

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering tot vergoeding leiden als 
het om een rechtmatig belang gaat  (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.) 
2 maart 2006 C.2005.0061.N nr. 120 

Onderwerp – Bedongen interesten – Verlaging – Burgerlijke zaken – Gevolgen. 

Door te beslissen de gevorderde bedongen interesten te verlagen tot de wettelijke 
rentevoet wijzigt de rechter het onderwerp van de vordering  (Art. 1138, 2° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
31 maart 2006 C.2004.0257.F nr. 187 

Huur van goederen – Minnelijke schikking – Rechtsvordering inzake pacht en inzake het 
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen – Voorwaarden – 
Pacht. 

Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de 
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huurders van landeigendommen moet worden aangemerkt, de vordering waarvan het 
voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met betrekking tot de pacht dan wel 
het recht van voorkoop dat in geval van vervreemding van een landeigendom toekomt aan 
de pachter ervan. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Huur van goederen – Minnelijke schikking – Voorwerp van de rechtsvordering – 
Oplossing van een geschil – Toepassing van de rechtsregels die de pacht van voorkoop 
beheersen – Voorwaarden – Pacht. 

De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels 
die de pacht van voorkoop beheersen, heeft niet tot noodzakelijk gevolg dat de vordering 
waarin gevraagd wordt dat geschil te beslechten, moet worden aangemerkt als een 
rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de huurders 
van landeigendommen. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.) 
3 april 2006 C.2004.0181.N nr. 190 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Vordering tegen beiden – Burgerlijke 
zaken – Aannemingsovereenkomst. 

De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stellen voor het 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 
constructie of de ongeschiktheid van de grond, dient voor het verstrijken van de tienjarige 
termijn een vordering in te stellen tegen zowel de aannemer als de architect  (Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

Aansprakelijkheid van aannemer en architect – Binnen de tienjarige termijn ingestelde 
vordering – Burgerlijke zaken – Aannemingsovereenkomst. 

Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de 
aannemer en de architect onttrekt aan het verval ook de vordering ingesteld op grond van 
nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde 
contractuele tekortkoming in de conceptie of uitvoering, mits uit de tijdig ingestelde 
vordering blijkt wat zij omvat  (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 
1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.) 
27 oktober 2006 C.2004.0380.N nr. 522 

VREDERECHTER 
Ontzegeling – Bevoegdheid. 

De vrederechter is enkel bevoegd om tot ontzegeling over te gaan in de gevallen dat hij 
bevoegd is om tot verzegeling over te gaan. (Artikelen 597, 1148, 1151 en 1167 
Gerechtelijk Wetboek.) 
2 februari 2006 C.2004.0495.N nr. 67 

Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding – Provisionele uitkering – Vordering ingesteld 
na de ontbinding van het huwelijk – Bestaan van een andere hangende vordering tot 
echtscheiding – Bevoegdheid – Echtscheidingsprocedure. 

Alleen de vrederechter is bevoegd om, na de ontbinding van het huwelijk door een in 
kracht van gewijsde getreden vonnis dat de echtscheiding uitspreekt op vordering van een 
van de echtgenoten, kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van een 
provisionele uitkering overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek of de 
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afschaffing of wijziging van een reeds voordien toegekende provisionele uitkering als 
voorlopige maatregel, ook al is de vordering tot echtscheiding van de andere echtgenoot 
hangende  (Artikelen 591, 7°, en 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 
301 Burgerlijk Wetboek.) 
15 september 2006 C.2005.0273.N nr. 418 

VREEMDELINGEN 
Subjectief recht – Aanvraag – Gebonden bevoegdheid – Vreemdeling toegelaten om te 
verblijven – Vreemde echtgenoot – Verblijf van meer dan drie maanden – Afwezigheid – 
Minister – Discretionaire bevoegdheid – Beslissing. 

Wanneer de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of zijn gemachtigde, uitspraak doet over 
een aanvraag tot toelating om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, ingediend 
door een vreemdeling die de echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten 
of gemachtigde vreemdeling of van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling, 
heeft hij geen volledig gebonden bevoegdheid maar beschikt hij over een 
beoordelingsmarge; de echtgenoot–eiser beschikt bijgevolg niet over een subjectief recht 
op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk  (Artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 
11 en 12bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
16 januari 2006 C.2005.0057.F nr. 37 

Administratieve geldboete – Wettigheid – Toetsing door de rechter – Luchtvervoerder. 

De rechter bij wie een beroep aanhangig wordt gemaakt van de luchtvervoerder tegen een 
hem op grond van artikel 74/4bis, § 1, van de Vreemdelingenwet opgelegde 
administratieve geldboete, mag de wettigheid van deze sanctie onderzoeken en in het 
bijzonder nagaan of de feitelijke en de wettelijke voorwaarden vervuld zijn en of ze 
overeenstemt met de wettelijke voorschriften; hij mag inzonderheid nagaan of ze 
evenredig is, zonder dat hij om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de 
administratieve geldboete mag kwijtschelden  (Art. 74/4bis, § 1, eerste lid en § 5 Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen.) 
16 februari 2006 C.2004.0094.N nr. 97 

Rechtspleging – Beroep bij de rechterlijke macht – Advies van het openbaar ministerie – 
Motiveringsverplichting van de rechter – Afwijkende beslissing van de rechter – Artikel 
72, Vreemdelingenwet – Maatregel van vrijheidsberoving – Vreemdelingenwet. 

De rechter die het advies dat uitgebracht wordt door het openbaar ministerie, in de zaken 
bedoeld onder hoofdstuk V Vreemdelingenwet, wanneer de vreemdeling beroep instelt 
tegen de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving, niet 
volgt is niet verplicht daartoe de redenen op te geven  
4 april 2006 P.2006.0396.N nr. 199 

Aard – Bewijsstukken – Regularisatie van verblijf – Regularisatiecommissie – Onwettig 
binnenkomen of verblijf in het Rijk. 

De bewijsstukken die een aanvrager volgens artikel 9 van de wet van 22 december 1999 
betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen 
verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet overleggen aan de 
regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijswaarde hebben nadat ze 
door de commissie worden aanvaard. (Artikelen 193, 196, 213, en 214 Strafwetboek; Art. 
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9 Wet 22 dec. 1999.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Redenen van de hulp of bijstand – Hulp of bijstand die geen aanleiding kan geven tot 
strafrechtelijke vervolging – Toepassingsgebied – Onwettig binnenkomen of verblijf in het 
Rijk – Misdrijf van hulp en bijstand aan de vreemdeling. 

De hulp of bijstand aan vreemdelingen om niet–economische en niet–criminele redenen, 
zoals omschreven in artikel 77, tweede lid, Vreemdelingenwet en die geen aanleiding kan 
geven tot strafrechtelijke vervolging, betreft alleen de hulp of bijstand omschreven in dat 
artikel  (Art. 77 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
18 april 2006 P.2006.0010.N nr. 216 

Kandidaat politiek–vluchteling – Verklaring van de kandidaat – Taal van het onderzoek – 
Andere taal – Daaropvolgende beslissingen – Maatregel van vrijheidsberoving – 
Beslissing. 

Krachtens art. 51–4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek 
van de verklaring van de kandidaat politiek–vluchteling tevens de taal van de beslissing 
zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele daaropvolgende 
beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; uit die bepaling volgt evenwel niet dat 
het niet–gebruik van die taal in de vrijheidsbenemende maatregel de nietigheid van die 
maatregel meebrengt  (Art. 51–4, § 1, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.) 
26 april 2006 P.2006.0417.F nr. 242 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het art. 433terdecies Sw., dat art. 77bis, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis vervangt, bepaalt 
dat zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom van de 
veroordeelde zijn, de bijzondere verbeurdverklaring die bij art. 42, 1°, van het voormelde 
wetboek is voorgeschreven toepasselijk is op diegenen die misbruik maken van 
andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling 
van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren; die bepaling heeft 
alleen de verplichting om de voormelde straf van verbeurdverklaring uit te spreken 
uitgebreid tot de zaken die niet het eigendom zijn van de veroordeelde, zonder afbreuk te 
doen aan de rechten van derden  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Wanneer de rechter de verplichte verbeurdverklaring oplegt die bij de artikelen 42, 1°, en 
433terdecies Sw. is voorgeschreven nadat hij heeft vastgesteld dat de voorwaarden die 
door die bepalingen zijn vastgesteld vervuld zijn, moet noch mag hij de oplegging van die 
straf verbinden aan een afweging van de eigendomsbelangen tegenover de 
noodwendigheden van openbaar nut. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 



– 416 – 

hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Het vroegere art. 77bis, § 5, Vreemdelingenwet, dat de rechter de mogelijkheid gaf om de 
zaken welke gediend hadden tot het plegen van het misdrijf verbeurd te verklaren, 
inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in § 1bis van het voormelde artikel, als 
deze niet het eigendom van de veroordeelde zijn, had niet tot gevolg dat de 
verbeurdverklaring van die zaken facultatief werd wanneer zij het eigendom van de 
veroordeelde waren  
3 mei 2006 P.2006.0220.F nr. 254 

Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van vrijheidsberoving. 

Alleen de vreemdeling jegens wie één van de in art. 71, Vreemdelingenwet, bedoelde 
vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het in dat art. 
bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt in naam van de minderjarige, 
die om humanitaire redenen bij haar moeder mag verblijven die in uitvoering van de 
voormelde wet van haar vrijheid is beroofd, is zonder voorwerp en bijgevolg niet 
ontvankelijk, aangezien die minderjarige niet zelf het voorwerp van de vrijheidsberovende 
maatregel is  (Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Beroep bij de rechterlijke macht – Verplichting – Beslissing tot handhaving – 
Administratieve maatregel van vrijheidsberoving – Bepalingen betreffende de regels van 
de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Vermeldingen. 

Geen enkele bepaling van de Wet Voorlopige Hechtenis, waarnaar art. 72, vierde lid, 
Vreemdelingenwet, verwijst, noch enige andere wettelijke bepaling, verplicht de 
onderzoeksgerechten om in hun beslissingen de bepalingen te vermelden die, met 
uitzondering van die van de Taalwet Gerechtszaken waarvan het verzuim evenwel niet tot 
nietigheid leidt  (Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Beroep bij de rechterlijke macht – Administratieve maatregel van vrijheidsberoving – 
Handhaving – Onderzoeksgerechten – Toepassing – Artikel 149, Gw. (1994). 

Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de 
handhaving van de administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een 
vreemdeling is genomen  (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen.) 
24 mei 2006 P.2006.0593.F nr. 289 

Vrijheidsberoving – Opdracht – Toetsing van de wettigheid – Motivering – Hof van 
Cassatie – Maatregel tot verwijdering. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist dat de maatregel van 
vrijheidsberoving en de maatregel tot verwijdering van het grondgebied, afdoende met 
redenen zijn omkleed, zonder te preciseren of er uitspraak werd gedaan over de aanvraag 
tot verblijfsvergunning van de vreemdeling vooraleer hem het bevel om het grondgebied 
te verlaten werd betekend, belet het Hof om op die beslissing de wettigheidscontrole uit te 
oefenen die het is toevertrouwd  (Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
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vreemdelingen.) 
23 augustus 2006 P.2006.1068.F nr. 381 

Veroordeling – Tewerkstelling van een buitenlandse werknemer zonder toelating van de 
minister van Werkgelegenheid en Arbeid – Buitenlandse werknemer in het bezit van een 
inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister – Vervolging van de werkgever – 
Motivering. 

De buitenlandse onderdanen die gemachtigd of toegelaten werden om onbeperkt te 
verblijven met toepassing van de Vreemdelingenwet of van de Regularisatiewet, zijn 
vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart; uit de loutere 
vermelding op de keerzijde van het inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister, dat 
dit stuk geen uitoefening van een winstgevende activiteit toestaat, kan niet worden 
afgeleid dat de vreemdeling die de drager ervan is, niet is vrijgesteld van de verplichting 
tot het verkrijgen van een arbeidskaart. (Artikelen 12, eerste lid, en 13, eerste lid Wet van 
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen; Art. 2, 3°, b) K.B. 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 
30 april 1999, gewijzigd bij K.B. 6 feb. 2003.) 
13 september 2006 P.2006.0583.F nr. 412 

Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Rechtsmiddel – Weigering van 
verblijf – Middel dat op een veronderstelling berust – Verwerping – Onderzoeksgerechten 
– Maatregel van vrijheidsberoving. 

Het middel waarbij de vreemdeling, waartegen een bevel om het grondgebied te verlaten 
is uitgevaardigd met een beslissing tot terugleiding naar de grens en een daartoe genomen 
maatregel van vrijheidsberoving, en die tegen de voormelde maatregel van 
vrijheidsberoving hoger beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld, aanvoert dat hij 
zich burgerlijke partij heeft gesteld tegen de politiemensen die hem hebben aangehouden 
en dat die rechtspleging zijn verwijdering onmogelijk maakt, is niet ontvankelijk omdat 
het op de veronderstelling berust dat de hechtenis van eiser hem belet te worden gehoord 
door de rechterlijke overheid die met het onderzoek is belast, en dat die hechtenis zal 
aanhouden tot zijn verwijdering, die zal plaatsvinden vóór het einde van de ingestelde 
procedure  (Artikelen 7, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Rechtsmiddel – Weigering van verblijf – Wettigheidsonderzoek – Artikelen 6.1 en 6.3 
E.V.R.M. – Onderzoeksgerechten – Maatregel van vrijheidsberoving – Omvang. 

Het wettigheidsonderzoek waartoe de onderzoeksgerechten verplicht zijn, waarbij het 
beroep aanhangig is gemaakt van een vreemdeling die op grond van art. 7, eerste tot derde 
lid, Vreemdelingenwet van zijn vrijheid is beroofd, houdt niet in dat onderzocht moet 
worden of de ministeriële beslissing van vrijheidsberoving verenigbaar is met de artikelen 
6.1 en 6.3 E.V.R.M. (Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 7, eerste tot derde lid, 71 
en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.) 
4 oktober 2006 P.2006.1208.F nr. 461 

Bevel om het grondgebied te verlaten – Uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten 
– Maatschappelijke dienstverlening – Begrip – Beroep bij de Raad van State. 

De vernietiging van het woord "uitvoerbaar" in het derde en vierde lid van artikel 57, § 2, 
O.C.M.W.–wet, in zijn versie na de wet van 15 juli 1996, heeft tot gevolg dat die bepaling 
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zo moet worden uitgelegd dat ze niet van toepassing is op de vreemdeling die gevraagd 
heeft om als vluchteling te worden erkend, wiens aanvraag is afgewezen en die het bevel 
ontvangen heeft om het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij voor de Raad 
van State heeft ingesteld tegen de beslissing van de commissaris–generaal voor de 
vluchtelingen en de staatlozen of tegen de beslissing van de vaste beroepscommissie voor 
vluchtelingen niet zijn berecht; in die niet–toepassing is de reglementaire termijn 
inbegrepen waarover de vreemdeling beschikt om die beroepen voor de Raad van State in 
te stellen  (Art. 1 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; Artikelen 10, 11, 23, en 191 Grondwet 1994; Art. 20 K.B. 9 juli 
2000.) 
23 oktober 2006 S.2005.0090.F nr. 503 

Regularisatieaanvraag – Wet 22 dec. 1999 – Verbod van elke maatregel tot verwijdering 
– Steunverlening – Maatschappelijk welzijn – Omvang. 

De vreemdeling die een regularisatieaanvraag op grond van de wet van 22 december 1999 
indient, mag krachtens de wet op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven; wat de 
hem te verlenen steun betreft, kan hij, zolang over zijn aanvraag niet is beslist, dus niet 
beschouwd worden als een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel 
57, § 2, O.C.M.W.–wet  (Art. 191 Grondwet 1994; Artikelen 1 en 57, §§ 1 en 2, eerste lid 
Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; Artikelen 2 en 14 Wet 22 dec. 1999.) 
23 oktober 2006 S.2005.0042.F nr. 502 

Verplichting – Overeenkomst van 10 juli 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord 
van 14 juni 1985 – Frans staatsburger – Bij zich hebben en tonen van titels en 
documenten – Gevolg – Vreemdelingenwet. 

De afschaffing van de personencontroles aan de binnengrenzen van de Staten die de 
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 
hebben ondertekend en goedgekeurd, doet geen afbreuk, noch aan de uitoefening van de 
politiebevoegdheden door de daartoe bevoegde autoriteiten van een 
Overeenkomstsluitende partij binnen haar gehele grondgebied, noch aan krachtens de 
wetgeving van de Partij geldende verplichtingen houder te zijn van titels en documenten 
of om deze bij zich te hebben en te tonen. (Art. 2.3 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter 
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.) 
15 november 2006 P.2006.1252.F nr. 565 

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING 
Door de eigenaar wederrechtelijk uitgevoerde werken – Instandhouding van de illegale 
werken – Verplichting van de vruchtgebruiker van de illegale werken – Onroerend goed – 
Vruchtgebruik. 

Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van 
wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken en alleen degene die over het 
onroerend goed zeggenschap heeft kan aan dit verzuim schuld hebben; uit de 
omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te 
onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van 
zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens 
zijn recht zeggenschap heeft over de zaak en het nodige moet doen om aan de illegale 
toestand een einde te stellen of te doen stellen  (Artikelen 544 en 578 Burgerlijk 
Wetboek.) 
21 februari 2006 P.2005.1388.N nr. 101 
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WAPENS 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Nu de strafbare feiten als bedoeld in artikel 1, e), Europees Antiterrorismeverdrag, het 
gebruik van vuurwapens omvatten waarmee ten minste automatisch kan worden herladen, 
hebben de bewoordingen "automatische vuurwapens" in voornoemd verdrag een 
algemene draagwijdte en maken ze geen onderscheid tussen volautomatische en semi–
automatische vuurwapens  
voetnoot 27) ( Art. 1, e) Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, opgemaakt te 
Straatsburg op 27 jan. 1977.) 
27 juni 2006 P.2005.1491.N nr. 359 

WEGEN 
Aard – Elektrische energie – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder openbaar 
domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen – Miskenning 
van wetsbepalingen – Elektriciteitsleidingen – Weigering. 

Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening bepaalt 
slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten 
hun recht tot wijziging van de leidingen en tot uitvoering van de werken die daarmee 
verband houden uitoefenen, zodat het niet betalen van de kosten van de verplaatsing geen 
strafrechtelijk gesanctioneerde "overtreding van de wet" uitmaakt  (Artikelen 13, derde lid 
en 24, eerste lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.) 
2 februari 2006 C.2005.0164.N nr. 70 

WEGVERKEER 

WEGVERKEERSWET 
Uitstel – Aard van de maatregel – Vervallenverklaring van het recht om een voertuig te 
besturen – Herstel – Artikel 38, § 3 – Verplichting de opgelegde onderzoeken te 
ondergaan. 

De verplichting om te slagen in de geneeskundige en psychologische onderzoeken 
alvorens in het recht tot sturen te worden hersteld, is geen bijkomende straf maar een 
beveiligingsmaatregel waarop uitstel niet toepasselijk is  (Art. 38, § 3 Wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
1 maart 2006 P.2005.1263.F nr. 114 

Herhaling – Strafbare alcoholopname en dronkenschap – Gebruik van andere stoffen die 
de rijvaardigheid beïnvloeden – Onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel – 
Weggebruiker – Veroordeling tegelijkertijd – Betekenis. 

Artikel 38, § 2, vijfde en zesde lid, Wegverkeerswet dat bepaalt dat indien de rechter 
tegelijkertijd veroordeelt wegens een overtreding van artikel 420bis van het Strafwetboek 
en wegens een overtreding van de artikelen 36 of 37bis, § 2, Wegverkeerswet, het verval 
van het recht tot sturen zal worden uitgesproken voor een periode van tenminste 6 
maanden en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk is van het slagen voor de vier 
examens en onderzoeken bepaalt in artikel 38, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet, betekent 
dat het bedoelde rijverbod slechts kan worden opgelegd indien de rechter wegens de 
overtreding van die inbreuken slechts één straf uitspreekt. (Art. 420bis Strafwetboek; Art. 
38, § 2, vijfde en zesde lid, en § 3, eerste lid Wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
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7 maart 2006 P.2006.0094.N nr. 131 

Overtreding – Artikel 29, § 1, derde lid – Categorieën – Non–discriminatie. 

De bepalingen van de artikelen 29, § 1, derde lid, Wegverkeerswet en 2, K.B. 22 dec. 
2003 voorzien in geen verschillende behandeling van de rechtzoekenden. (Art. 29 Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968; Art. 2 K.B. 22 dec. 2003.) 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

Processen–verbaal – Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende 
toestellen worden  – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Bevoegd persoon – 
Voorafgaande opleiding – Voorwaarde – Vaststellingen. 

De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet 
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die door bemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, is niet afhankelijk 
van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde opleiding werd 
verstrekt door de afdeling Metrologie van de federale overheidsdienst Economie. (Art. 62, 
eerste en tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Bijlage 2, art. 4 K.B. 11 okt. 1997 betreffende de 
goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht 
te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 
uitvoeringsbesluiten.) 
5 april 2006 P.2005.1642.F nr. 201 

Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon – Afschrift – Vraag om 
inlichtingen – Toezending aan de overtreder – Niet–naleving termijn van toezending – 
Termijn van mededeling – Aanvang – Proces–verbaal van vaststelling. 

Wanneer het proces–verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, 
Wegverkeerswet, werd verstuurd en de vraag om inlichtingen hetzij aldus niet gevoegd 
werd bij een tijdig verstuurd proces–verbaal van vaststelling, hetzij mondeling is 
geschied, neemt de termijn van 15 dagen binnen dewelke de mededeling van artikel 67ter, 
tweede en derde lid, Wegverkeerswet moet gebeuren, slechts een aanvang vanaf de datum 
waarop ook de vraag om inlichtingen wordt verstuurd of de vraag om inlichtingen 
mondeling wordt gesteld  (Artikelen 62, achtste lid, en 67ter, tweede en derde lid Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968.) 
26 september 2006 P.2006.0572.N nr. 438 

Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon – Afschrift – Niet–naleving van 
de termijn – Toezending aan de overtreder – Proces–verbaal van vaststelling. 

Artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet, voorziet geen sanctie in geval het proces–
verbaal van vaststelling buiten de termijn van artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, 
werd verstuurd. (Artikelen 62, achtste lid, en 67ter, tweede lid Wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
26 september 2006 P.2006.0572.N nr. 438 

Toezending aan de overtreder – Niet–naleving termijn van toezending – Termijn – 
Proces–verbaal van vaststelling. 

De niet–naleving van de termijn, bepaald door artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, 
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brengt geen nietigheid mee van het proces–verbaal van vaststelling van de overtreding 
maar enkel dat dit proces–verbaal zijn bijzondere bewijswaarde verliest en slechts geldt 
als inlichting  (Art. 62, achtste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.) 
26 september 2006 P.2006.0572.N nr. 438 

Adem– of bloedanalyse – Voorwerp van de meting – Materiële vergissing betreffende 
datum en uur van de meting op het analyseformulier – Verbetering in het proces–verbaal 
van vaststelling – Toepassing. 

De bij wijze van een adem– of bloedanalyse te verrichten meting betreft de 
alcoholconcentratie, niet het tijdstip waarop deze meting geschiedt; een materiële 
vergissing op het analyseformulier wat de datum en het uur betreft kan met een proces–
verbaal worden verbeterd. (Artikelen 34, §§ 1 en 2, 1° Wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3.6 van 
bijlage 1 K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van 
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.) 
10 oktober 2006 P.2006.0720.N nr. 474 

Geneeskundig en psychologisch onderzoek – Gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging 
van het verval – Voorwaarden – Dronkenschap – Herstel – Verval van het recht tot 
sturen. 

In geval van overtreding van artikel 35, Wegverkeerswet, moet het herstel in het recht tot 
sturen afhankelijk worden gemaakt van het slagen voor het geneeskundig en 
psychologisch onderzoek, zelfs indien voor de straf van verval van het recht tot sturen 
uitstel van tenuitvoerlegging wordt verleend, voor het gedeelte dat niet door de 
onmiddellijke intrekking wordt gedekt, en de beklaagde bijgevolg geen effectieve straf 
van verval van het recht tot sturen meer moet ondergaan na het tijdstip van het vonnis 
waarbij het verval wordt uitgesproken. (Artikelen 35, 38, § 4, vierde lid, en 41 Wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968.) 
25 oktober 2006 P.2006.0549.F nr. 512 

Foto – Processen–verbaal – Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch 
werkende toestellen worden  – Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Vaststellingen. 

Artikel 62 Wegverkeerswet bepaalt niet dat de vaststellingen met radartoestellen slechts 
bewijswaarde hebben wanneer tevens een foto van de vastgestelde feiten voorligt. 
12 december 2006 P.2006.1153.N nr. 639 

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975 
Verplichting om voorrang te verlenen – Plicht van voorzichtigheid – Onregelmatig 
rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder. 

Het onregelmatige rijgedrag van de voorranghebbende bestuurder ontslaat de 
voorrangplichtige geenszins van zijn verplichting dubbel voorzichtig een kruispunt op te 
rijden  (Artikelen 12.2 en 12.3.1, eerste lid K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer.) 
7 maart 2006 P.2005.1629.N nr. 130 
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Verplichting om voorrang te verlenen – Bestuurder die op een regelmatige manier van 
rechts komt. 

Een bestuurder komt slechts regelmatig van rechts wanneer hij bij het oprijden van het 
kruispunt waarop hij normaal voorrang heeft, geen enkele inbreuk op de bestaande 
regelgeving maakt. (Art. 12.3.1, eerste lid K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer.) 
7 maart 2006 P.2005.1629.N nr. 130 

Artikel 35.1.1 – Auto – Veiligheidsgordels en andere bevestigingssystemen – Kind van 
minder dan drie jaar – Wijze van vervoer – Passagier. 

Uit artikel 35.1.1, Wegverkeersreglement, dat onder meer bepaalt dat kinderen van 
minder dan drie jaar moeten vervoerd worden in een voor kinderen, aan hun grootte en 
hun gewicht aangepast goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust en uit artikel 44.2, Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat het de bestuurder 
verboden is kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto 
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigingssysteem 
goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden, volgt dat kinderen van minder dan drie jaar 
enkel voorin in een auto mogen plaatsnemen wanneer het voertuig vooraan uitgerust is 
met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden  
21 maart 2006 P.2005.1558.N nr. 163 

Auto – Veiligheidsgordels en andere bevestigingssystemen – Artikel 44.2 – Kind van 
minder dan twaalf jaar – Verplichting van de bestuurder – Passagier. 

Uit artikel 35.1.1, Wegverkeersreglement, dat onder meer bepaalt dat kinderen van 
minder dan drie jaar moeten vervoerd worden in een voor kinderen, aan hun grootte en 
hun gewicht aangepast goedgekeurd bevestigingssysteem indien de auto daarmee is 
uitgerust en uit artikel 44.2, Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat het de bestuurder 
verboden is kinderen van minder dan twaalf jaar voorin plaats te laten nemen in een auto 
tenzij deze vooraan uitgerust is met veiligheidsgordels of met een bevestigingssysteem 
goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden, volgt dat kinderen van minder dan drie jaar 
enkel voorin in een auto mogen plaatsnemen wanneer het voertuig vooraan uitgerust is 
met een bevestigingssysteem goedgekeurd om vooraan geplaatst te worden  
21 maart 2006 P.2005.1558.N nr. 163 

Het voorschrift volgens welk de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren voorrang 
moet verlenen aan de andere weggebruikers, geldt enkel ten opzichte van andere 
weggebruikers die zelf die zelf geen manoeuvre uitvoeren, onverschillig wie het eerst met 
de uitvoering van zijn manoeuvre begon  (Art. 12.4 K.B. van 1 dec. 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.) 
21 april 2006 C.2005.0303.N nr. 231 

Bewijslast – Artikel 61.1, 2e. 

De vervolgende partij of de burgerlijke partij dragen de bewijslast van de omstandigheid 
dat de bestuurder die beklaagd wordt van een overtreding van artikel 61.1, 2e van het 
Wegverkeersreglement, op voldoende wijze kon stoppen; de beklaagde heeft ter zake 
geen aanvoeringsplicht. 
12 september 2006 P.2006.0273.N nr. 405 

Draagwijdte – Verplichting van de bestuurder – Links afslaan – Richtingsverandering. 

De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich krachtens 
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artikel 19.1 Wegverkeersreglement vooraf ervan vergewissen of hij dit kan doen zonder 
gevaar voor de andere weggebruikers, in het bijzonder rekening houdende met de 
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; die verplichting houdt evenwel op te 
bestaan als de bestuurder, na zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, 
zich daadwerkelijk naar links heeft begeven  
14 november 2006 P.2006.0775.N nr. 556 

Voetganger – Artikel 42.4.4 – Rijbaan – Oversteken – Verplichtingen. 

Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door 
verkeerslichten geregeld wordt, mag een voetganger zich slechts voorzichtig op de rijbaan 
begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen, maar zodra hij zich 
regelmatig op de rijbaan heeft begeven, is hij tijdens het oversteken niet verplicht zich aan 
bijzondere voorschriften te houden, met name wanneer hij op dat ogenblik geconfronteerd 
wordt met een voertuig dat tegen overdreven snelheid rijdt  
15 november 2006 P.2005.1664.F nr. 560 

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 
Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Niet–
inschrijving – In het verkeer brengen van een niet–ingeschreven voertuig op de openbare 
weg – Eigenaar. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

Voertuig ingeschreven in Luxemburg – Hoofdgebruiker met woonplaats in België – 
Voertuig is eigendom van een leasingmaatschappij gevestigd in Luxemburg – Gebruiker 
veroordeeld wegens niet–inschrijving van een voertuig – Naleving van de artikelen 49 tot 
55, E.G.–Verdrag. 

De artikelen 49 tot en met 55, E.G.–Verdrag verzetten zich niet tegen een nationale 
regelgeving van een eerste lidstaat, die een in die Staat woonachtige en werkzame persoon 
verbiedt, op het grondgebied van die Staat een voertuig te gebruiken dat hij heeft gehuurd 
van een in een andere lidstaat gevestigde leasemaatschappij, wanneer dat voertuig niet in 
eerstgenoemde Staat is geregistreerd en het voornamelijk bestemd is om aldaar permanent 
te worden gebruikt dan wel in feite aldus wordt gebruikt  (Art. 2, § 1 K.B. 20 juli 2001; 
Art. 29 Koninklijk besluit tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer.) 
20 september 2006 P.2004.0176.F nr. 426 

ALLERLEI 
Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

De artikelen 15 van de Wet op het politieambt van 5 aug. 1972 en 117, tweede lid, van de 
Wet van 7 dec. 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst kennen aan alle 
politieambtenaren van de federale en lokale politie een algemene bevoegdheid toe inzake 



– 424 – 

de opsporing en de vaststelling van misdrijven; die opdracht wordt krachtens art. 45, 
eerste lid, van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1972, en overeenkomstig art. 16 
van de voormelde wet dat meer bepaald de politie over het wegverkeer betreft, op het 
geheel van het grondgebied van het Rijk vervuld  
1 februari 2006 P.2005.1355.F nr. 63 

Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Autokeuring – 
Geen keuringsbewijs – In het verkeer brengen van een voertuig zonder geldig 
keuringsbewijs op de openbare weg – Eigenaar. 

Het staat aan de bodemrechter om te beoordelen of, in het licht van de omstandigheden 
van de zaak, de eigenaar van een voertuig dat niet is ingeschreven of geen geldig 
keuringsbewijs heeft, door dit voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg, art. 
2, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en art. 24, § 1, eerste 
lid, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen, overtreedt  
29 maart 2006 P.2005.0055.F nr. 179 

WERKLOOSHEID 

RECHT OP UITKERING 
Gehandicapte – Langdurige werkloosheid – Persoon ten laste – Begrip. 

Inzake langdurige werkloosheid wordt het begrip persoon ten laste gedefinieerd aan de 
hand van het begrip werknemer met gezinslast en bepaalt de reglementering niet dat een 
kind dat een persoon ten laste vormt, voor twee personen moet worden gerekend indien 
het gehandicapt is  (Artikelen 82, § 1, eerste lid, 3°, en tweede lid, 87 en 110, § 1 K.B. 25 
nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
27 februari 2006 S.2005.0013.F nr. 112 

Verlenen van hulp – Samenwonen met een zelfstandige – Aangifte – Geen aangifte – 
Sanctie – Aanmerkelijke hulp aan de zelfstandige – Geen hulp – Uitzondering. 

Wanneer de werkloze niet in staat is de zelfstandige met wie hij samenwoont 
aanmerkelijk te helpen, geeft zijn aangifteverzuim geen aanleiding tot uitsluiting, sanctie 
en terugvordering; die uitzondering kan door de werkloze niet worden aangevoerd alleen 
op grond dat hij slechts manuele hulp aan de zelfstandige verleent en dat deze bijgevolg 
niet kan worden gelijkgesteld met de door de zelfstandige uitgeoefende functie, die een 
intellectuele bagage impliceert  (Art. 50, eerste lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
27 februari 2006 S.2004.0142.F nr. 111 

Recht om de terugvordering te bevelen – Verjaring – Termijnen – Duur – Onverschuldigd 
betaalde – Werkloosheidsuitkeringen – Vordering tot terugbetaling. 

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van de 
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar, en die 
termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg is van 
arglist of bedrog van de werkloze; de rechtsvordering van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde is daarentegen 
onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar  (Art. 7, § 13, tweede lid Besl. W. 28 
dec. 1944; Art. 2262bis, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek.) 
27 maart 2006 S.2005.0022.F nr. 175 
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Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Schorsing – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Arbeidsongeschiktheidsverzekering – 
Werknemer. 

De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een ongeval of 
een ziekte, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst en gewaardeerd wordt 
t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met primaire 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de verplichte ziekte– en invaliditeitswetgeving, 
aangezien het gewone beroep van de betrokkene ten aanzien waarvan de vermindering 
van het vermogen tot verdienen in de regel moet worden gewaardeerd tijdens de eerste zes 
maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijkerwijs het beroep is 
dat de werknemer het laatst heeft uitgeoefend; die werknemer is bijgevolg niet verplicht 
uitgesloten van het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen  (Art. 31, § 1 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 100, § 1, derde lid Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen; Artikelen 27, 2°, a, 44, 60 en 61, § 1 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
12 juni 2006 S.2005.0064.F nr. 325 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN 

ALGEMEEN 
Bescherming van de werknemers – Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid – 
Arbeidsovereenkomst. 

Inzake arbeidsovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen die de bescherming van de 
werknemers regelen en die gebiedend zijn, wetten van politie en van veiligheid  (Art. 3, 
eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 6 Wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Dwingende wet – Aard van de wet – Verjaring – Arbeidsovereenkomst – Werknemer. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 

Dwingende wet – Wetten van politie en veiligheid – Verjaring – Arbeidsovereenkomst. 

De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het 
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag 
overschrijden; die bepaling, die gebiedend is ten voordele van de werknemer wanneer zij 
ertoe strekt zijn rechten niet in te korten of zijn verplichtingen niet te verzwaren, is een 
wet van politie en veiligheid  (Art. 3, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 15 
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.) 
27 maart 2006 S.2004.0164.F nr. 174 
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Artikel 10.2 – Verdrag Rechten van de Mens. 

De term "wet", die wordt gebruikt in art. 10.2 E.V.R.M., slaat op elke, al dan niet 
geschreven regel van nationaal recht, zoals die door de rechtspraak wordt geïnterpreteerd, 
mits die regel in nauwkeurige bewoordingen is gesteld en toegankelijk is voor de 
betrokken personen  (Art. 10.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
2 juni 2006 C.2003.0211.F nr. 309 

Strafwetten – Karakter van openbare orde. 

Aangezien de strafwetten van openbare orde zijn, is elke overeenkomst, die tot doel of 
voor gevolg heeft om de draagwijdte ervan te wijzigen, het toepassingsgebied ervan in te 
perken, iemand een misdrijf te doen begaan of de dader ervan van zijn strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid te ontslaan, ongeldig. 
6 september 2006 P.2006.0492.F nr. 392 

UITLEGGING 
Aard – Artikel 82, Wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen – 
Vervangt artikel 10, Loonbeschermingswet. 

Is geen interpretatieve wet het artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 dat artikel 10 van de 
Loonbeschermingswet vervangt in die zin dat interest verschuldigd is op het brutobedrag 
van het loon in de zin van de Loonbeschermingswet. (Art. 82 Wet 26 juni 2002 
betreffende de sluiting van ondernemingen.) 
6 februari 2006 S.2005.0063.N nr. 78 

Parlementaire voorbereiding. 

De parlementaire voorbereiding van een wet kan niet worden aangevoerd tegen de klare 
en duidelijke tekst ervan  
30 juni 2006 C.2005.0117.F nr. 371 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
Douane en accijnzen – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten 
aanzien van de vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief 
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 6 en 
42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Artikelen 320 en 324 
Programmawet 22 dec. 2003.) 
18 april 2006 P.2005.1561.N nr. 215 

Geestrijke dranken – Toepassing in de tijd – Exploitatie van een slijterij van geestrijke 
dranken – Verplichting om de vergunning te verkrijgen en het vergunningsrecht te betalen 
– Onderscheiden gedragingen – Aanhouden van telastlegging ontbreken vergunning en 
afschaffing van telastlegging niet betalen van het vergunningsrecht. 

De exploitatie van een slijterij van geestrijke dranken zonder het indienen van de daartoe 
vereiste aangifte en het verzuim om het vergunningsrecht te betalen zijn twee 
onderscheiden gedragingen; het aanhouden van de eerste telastlegging belet de 
retroactieve toepassing niet van de wet waarbij de tweede telastlegging wordt afgeschaft. 
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20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

Nieuwe wet – Geestrijke dranken – Vergunningsrecht – Afschaffing van de telastlegging 
niet–betaling van het vergunningsrecht – Toepassing in de tijd. 

Ofschoon de Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van de Wet van 28 december 1983 
betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, 
inwerkinggetreden op 14 juni 2004, het vergunningsrecht handhaaft, schaft zij 
daarentegen de heffing af die noodzakelijk is voor de inning ervan en heft zij bijgevolg 
alle bepalingen op die het niet betalen ervan beteugelden  
20 september 2006 P.2006.0573.F nr. 427 

Verzwaring van de straf – Een enkele strafbare gedraging – Toepasselijke straf – 
Meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven – Feiten gepleegd zowel onder de oude 
als onder de nieuwe wet – Werking in de tijd – Wijziging van de strafwet. 

Wanneer meerdere opeenvolgende gelijkaardige misdrijven één enkele strafbare 
gedraging opleveren en derhalve tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd 
tussen het plegen van de misdrijven de wet, die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de 
bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van de eerst 
gepleegde misdrijven geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de laatst 
gepleegde misdrijven  (Artikelen 2 en 65 Strafwetboek.) 
10 oktober 2006 P.2006.0836.N nr. 475 

Wettigheid – Wettelijke bepalingen waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt ingevoerd 
– Feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding ervan – Hoofdstraffen naar recht 
verantwoord door andere bewezen verklaarde telastleggingen – Bijkomende straf 
verbeurdverklaring ter bestraffing van feiten gepleegd vóór de inwerkingtreding van de 
nieuwe strafbaarstelling – Werking in de tijd. 

Het arrest dat wettelijke bepalingen toepast waarbij een nieuwe strafbaarstelling wordt 
ingevoerd om met een bijkomende straf van verbeurdverklaring feiten te bestraffen die 
vóór de inwerkingtreding van die wettelijke bepalingen zijn gepleegd, schendt artikel 2, 
Sw., zelfs indien de hoofdstraffen naar recht verantwoord zijn door andere telastleggingen 
die bewezen zijn verklaard. (Art. 2 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet – Misdrijven – Toepassing in de 
tijd – Toepassing – Zwaarste straf. 

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen, 
maar in het tijdvak van het plegen van die misdrijven, de wet die de straf bepaalt, 
gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde straf worden toegepast  (Artikelen 2 
en 65 Strafwetboek.) 
25 oktober 2006 P.2006.0751.F nr. 514 

Artikelen 189ter en 235ter, Sv., ingevoegd bij wet van 27 dec. 2005 – Vereiste van het 
bestaan van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies, Sv.. 

De controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie op grond van de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering heeft 
enkel betrekking op de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die, in 
toepassing van de wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, aanleiding gegeven 
hebben tot het opstellen van een vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies 
of 47novies, Wetboek van Strafvordering. 
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31 oktober 2006 P.2006.1016.N nr. 535 

Gevolg – Wetswijziging – Douane en accijnzen – Artikel 42 Wet Accijnsproducten – 
Wetswijziging die niet de straf maar enkel de accijnsschuld betreft – Artikel 320 
Programmawet van 22 dec. 2003 – Werking in de tijd. 

De wijziging van artikel 42 Wet Accijnsproducten, dat oorspronkelijk bepaalde dat 
ongeacht de bij de artikelen 39, 40 en 41 van deze wet opgelegde straffen de ontdoken 
accijns altijd verschuldigd is, door artikel 320 van de programmawet van 22 december 
2003, ten gevolge waarvan het eerste lid van dat artikel thans bepaalt dat, onverminderd 
de bij de artikelen 39, 40 en 41 bepaalde straffen, de accijns altijd opeisbaar is, met 
uitzondering van de accijns verschuldigd op de accijnsproducten die, naar aanleiding van 
de vaststelling van een overtreding op basis van artikel 39, effectief worden in beslag 
genomen en naderhand worden verbeurdverklaard of, bij wege van transactie, aan de 
Schatkist worden afgestaan, betreft niet de straf voor de overtreding, maar de 
accijnsschuld; deze wetswijziging heeft geen onmiddellijke werking op de vóór de 
inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 42 Wet Accijnsproducten definitief 
verschuldigd geworden accijns  
28 november 2006 P.2006.1047.N nr. 604 

ALLERLEI 
Artikel 7 – Nationaal recht – Wet – Verdrag Rechten van de Mens. 

In de zin van art. 7 van het Verdrag volgens welk niemand mag worden veroordeeld 
wegens een handelen of nalaten, dat ten tijde dat het geschiedde geen strafbaar feit naar 
nationaal of internationaal recht uitmaakte, staat het nationaal recht niet uitsluitend gelijk 
met de wet. 
8 maart 2006 P.2005.1556.F nr. 135 

WOONPLAATS 
Keuze van woonplaats – Strafzaken. 

Keuze van woonplaats gebeurt voor de tenuitvoerlegging van een akte, krachtens art. 111 
Burgerlijk Wetboek dat, wat dat betreft, toepasselijk is in strafzaken; zij heeft een 
specifiek karakter en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte verbonden gevolgen  
(Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Hoger beroep – Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

Wanneer keuze van woonplaats gedaan wordt in een akte van verzet die in eerste aanleg is 
neergelegd en zij niet in hoger beroep wordt herhaald, geldt zij niet voor de instantie in 
hoger beroep  (Art. 111 Burgerlijk Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 

Keuze van woonplaats – Strafzaken – In eerste aanleg. 

De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor de 
gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en 
voor het instellen van het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend; wanneer zij 
in een latere instantie niet is hernomen, geldt zij niet in die instantie  (Art. 111 Burgerlijk 
Wetboek.) 
10 mei 2006 P.2006.0358.F nr. 267 
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Inschrijving – Referentieadres – Bevolkingsregisters. 

De Belg of de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om zich in het Rijk te vestigen 
of er te verblijven, voldoet niet aan de voorwaarden om te kunnen worden ingeschreven 
op een referentieadres in België in de zin van de wet betreffende de bevolkingsregisters en 
de identiteitskaarten, wanneer hij in het buitenland een adres heeft waarnaar hij zijn post 
laat doorsturen  (Art. 1, § 2, eerste lid Wet 19 juli 1991.) 
16 juni 2006 C.2005.0287.F nr. 334 

WRAKING 
Wettige verdenking – Oproeping voor een tuchtorgaan – Ondertekening door de 
voorzitter – Begrip – Tuchtzaken. 

Het enkele feit dat de voorzitter van een tuchtorgaan, die geen deel heeft genomen aan de 
beslissing om een persoon tuchtrechtelijk te vervolgen, de daaropvolgende brief 
ondertekent waarbij die persoon louter opgeroepen wordt om op een bepaalde datum voor 
het tuchtorgaan te verschijnen om zich met betrekking tot bepaalde feiten te komen 
verantwoorden, kan in zijnen hoofde geen grond tot wraking wegens wettige verdenking 
opleveren. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.) 
19 januari 2006 D.2005.0012.N nr. 45 

Reden – Tussen rechter en advocaat – Wraking van een rechter in een bepaalde zaak – 
Dezelfde advocaat – Hoge graad van vijandschap – Andere zaak. 

Een beslissing van het hof van beroep dat in een bepaalde zaak oordeelt dat een 
welbepaalde rechter, ten opzichte van de advocaten die de verzoeker tot wraking 
vertegenwoordigen of bijstaan, een houding heeft aangenomen die doet vrezen voor een 
serene behandeling van deze zaak, heeft niet tot gevolg dat dit oordeel kan worden 
doorgetrokken naar andere zaken en een wraking van die rechter van zodra hij dient te 
oordelen in een zaak waarin diezelfde advocaten optreden. (Art. 828, 12° Gerechtelijk 
Wetboek.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Vordering tot wraking van een strafrechter – Autonoom karakter van de procedure – 
Strafzaken. 

Gelet op het autonoom karakter van de wrakingsprocedure is een beslissing inzake 
wraking van een rechter in een strafzaak geen voorbereidende beslissing of een beslissing 
van onderzoek in de zin van artikel 416, Sv.; het cassatieberoep tegen zulke beslissing kan 
vóór de eindbeslissing over de strafvordering worden ingesteld  (Art. 416, eerste lid 
Wetboek van Strafvordering.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 

Reden – Hoge graad van vijandschap – Tussen rechter en partij. 

Een hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden 
waaruit blijkt dat een strafrechter door zijn houding jegens één van de partijen of jegens 
de advocaat die haar vertegenwoordigt of haar bijstaat, de sereniteit van de behandeling 
van de zaak in gevaar heeft gebracht of brengt  (Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek.) 
29 september 2006 P.2006.0843.N nr. 452 
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Latere beslissing – Samenstelling van het rechtscollege – Beslissing op verwijzing na 
vernietiging – Ander voorwerp – Ander geschil – Onderzoeksgerechten. 

De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 135, § 2, Sv. 
uitspraak doet, op verwijzing van het Hof na gedeeltelijke vernietiging, oefent haar 
rechtsmacht volledig uit, zodat het rechtscollege dat later uitspraak heeft gedaan over 
nieuwe elementen die eigen zijn aan het verloop van het proces, geen kennis heeft 
genomen van hetzelfde geschil in de zin van artikel 828, 9°, Ger.W.  
11 oktober 2006 P.2006.0981.F nr. 481 

Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Gewettigde verdenking – Vermoeden van 
onschuld. 

Het arrest dat afwijzend beschikt op de vordering tot wraking van een onderzoeksrechter 
die de eiser van partijdigheid verdenkt omdat hij aan de procureur des Konings 
geschreven heeft dat de vermoedelijke dader de feiten blijft ontkennen, miskent het 
vermoeden van onschuld van de eiser en verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar 
recht  (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.) 
23 november 2006 P.2006.1367.F nr. 596 

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

ALGEMEEN 
Ongeval – Overeenkomst – Verzekeringsinstelling – Derde–aansprakelijke – Getroffene – 
Overeenkomst – Tegenstelbaar karakter. 

De overeenkomst die tot stand gekomen is tussen de getroffene door een ongeval en de 
derde aansprakelijke kan alleen tegen de ziekte– en invaliditeitsverzekeraar worden 
aangevoerd als hij daarmee instemt  (Art. 76quater, § 2, vijfde lid K.B. 14 juli 1994 
houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 
136, § 2, vijfde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet 
van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
27 februari 2006 C.2004.0306.F nr. 110 

Ontvankelijkheid – Nieuw middel – Cassatiemiddelen – Openbare orde. 

Artikel 136, § 2, Z.I.V.–Wet raakt de openbare orde, dienvolgens is het middel dat het 
bestreden vonnis verwijt niet te hebben vastgesteld dat de verzekeringsinstelling 
ingestemd heeft met de minnelijke expertise zodat de op basis van die expertise tussen de 
verzekeraar en de getroffene gesloten overeenkomst tot schaderegeling niet aan de 
verzekeringsinstelling kon worden tegengeworpen, niet nieuw  
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

Verzekeringsinstelling – Tegenwerpelijkheid – Overeenkomst tussen de rechthebbende en 
degene die schadeloosstelling verschuldigd is. 

De rechten van de verzekeraar van de geneeskundige verzorging kunnen niet worden 
bepaald op grond van de rechten die aan de getroffene naar gemeen recht worden 
toegekend op basis van een verslag van deskundigen welke in der minne zijn aangewezen 
bij een overeenkomst tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde  
(Art. 136, § 2, vijfde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de 
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
Verzekeringsinstelling – Subrogatierecht. 

Het recht waarover de verzekeringsinstelling tegen de aansprakelijke derde beschikt is 
beperkt enerzijds, tot het bedrag van de door de verzekeringsinstelling aan de benadeelde 
verleende prestatie, anderzijds, tot het maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe 
de derde, die de schade heeft veroorzaakt, in gemeen recht jegens het slachtoffer 
gehouden is inzake vergoeding wegens het verlies of de vermindering van het vermogen 
om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven  (Art. 136, § 2 Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
3 april 2006 C.2005.0114.N nr. 191 

Verzekeringsinstelling – Uitkeringen – Dienst voor uitkeringen – Verlenging – 
Schuldenaar – Termijn – Onverschuldigd betaalde – Akkoord – Goedkeuring – 
Terugvordering. 

De ten onrechte uitbetaalde uitkeringen wordt door de Z.I.V.–verzekeringsinstelling 
teruggevorderd binnen een termijn van twee jaar, maar die termijn kan worden verlengd 
door een akkoord tussen die verzekeringsinstelling en de schuldenaar; dat akkoord moet 
goedgekeurd worden door de dienst voor uitkeringen, die belast is met de administratie 
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering wanneer het ten onrechte betaalde uitkeringen 
betreft, maar die goedkeuring hoeft niet binnen de voormelde termijn van twee jaar 
gegeven te worden  (Art. 326 K.B. 3 juli 1996.) 
8 mei 2006 S.2005.0015.F nr. 260 

Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Schorsing – Werkloosheid – Werknemer. 

De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten t.g.v. een ongeval of 
een ziekte, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst en gewaardeerd wordt 
t.a.v. de overeengekomen arbeid, kan niet worden gelijkgesteld met primaire 
arbeidsongeschiktheid in de zin van de verplichte ziekte– en invaliditeitswetgeving, 
aangezien het gewone beroep van de betrokkene ten aanzien waarvan de vermindering 
van het vermogen tot verdienen in de regel moet worden gewaardeerd tijdens de eerste zes 
maanden van die primaire arbeidsongeschiktheid, niet noodzakelijkerwijs het beroep is 
dat de werknemer het laatst heeft uitgeoefend; die werknemer is bijgevolg niet verplicht 
uitgesloten van het voordeel van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen  (Art. 31, § 1 Wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 100, § 1, derde lid Koninklijk 
Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen; Artikelen 27, 2°, a, 44, 60 en 61, § 1 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de 
arbeidsvoorziening en werkloosheid.) 
12 juni 2006 S.2005.0064.F nr. 325 

Verzekeringsinstelling – Nalatigheid. Onvoorzichtigheid – Begunstigde – 
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad – Fout. 

De omstandigheid dat de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de 
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uitkeringsverzekering verjaard is, sluit niet uit dat de persoon die deze prestaties had 
moeten ontvangen, van de Z.I.V.–verzekeringsinstelling een schadeloosstelling kan 
vorderen voor een bedrag gelijk aan die prestaties, op grond van de gemeenrechtelijke 
regeling voor aansprakelijkheid buiten overeenkomst  (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek; Art. 174, eerste lid, 1° Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.) 
6 november 2006 S.2005.0136.F nr. 539 

Bedrieglijke handelingen – Verjaring – Termijn – Prestaties – Onverschuldigd betaalde. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
Dading tussen rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is – Geen 
instemming vanwege de verzekeringsinstelling – Aan de verzekeringsinstelling niet–
tegenstelbare dading – Rechthebbende aan wie op grond van de dading reeds werkelijk 
schadeloosstelling werd  – Verzekeringsinstelling in kennis gesteld van de werkelijke 
schadeloosstelling in gemeen recht – Uitbetaling van verdere prestaties door de 
verzekeringsinstelling. 

Uit de tekst en de onderlinge samenhang van artikel 136, § 2, eerste en derde tot zevende 
lid, Ziektewet, volgt dat de rechthebbende, in de mate waarin hem, in vergelijking met de 
grootte van de overeenkomstig de Ziektewet verschuldigde prestaties, reeds 
schadeloosstelling is verleend, geen recht meer heeft op die prestaties en dat bijgevolg de 
verzekeringsinstelling die toch nog prestaties uitbetaalt aan de rechthebbende, na 
overeenkomstig artikel 136, § 2, zesde lid, Ziektewet, ervan te zijn in kennis gesteld dat 
de rechthebbende reeds krachtens het gemeen recht werkelijk werd schadeloosgesteld, 
voor deze betaling niet meer rechtens in de plaats van de rechthebbende treedt om de 
betaalde prestaties te verhalen op de aansprakelijke of zijn verzekeraar. Die vroegere 
betaling kan in die omstandigheden wel aan de verzekeringsinstelling worden 
tegengeworpen en het feit dat de schadeloosstelling in gemeen recht gebeurde op grond 
van een dadingsovereenkomst tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling 
is verschuldigd, waarmee de verzekeringsinstelling niet heeft ingestemd, zodat deze 
dadingsovereenkomst haar niet kan worden tegengeworpen, doet hieraan geen afbreuk  
29 mei 2006 C.2005.0253.N nr. 294 

Bedrieglijke handelingen – Verjaring – Termijn – Prestaties – Onverschuldigd betaalde. 

De verjaringstermijn bedraagt vijf jaar, als het ten onrechte verlenen van prestaties ten 
laste van de arbeidsongeschiktheidsverzekering of van de ziektekostenverzekering het 
gevolg is van bedrieglijke handelingen van de begunstigde; noch uit de overweging dat de 
rechthebbende zich op de hoogte had kunnen stellen over zijn verplichtingen t.a.v. zijn 
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verzekeringsinstelling, noch uit de vaststelling dat de gerechtigde de voortzetting van een 
activiteit niet aan zijn verzekeringsinstelling had aangegeven, kan wettig het bestaan van 
bedrieglijke handelingen worden afgeleid die het verlenen van onverschuldigde prestaties 
zouden hebben veroorzaakt. (Art. 174, eerste lid, 5° en 6°, en derde lid Koninklijk Besluit 
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.) 
4 december 2006 S.2005.0071.F nr. 618 
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CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST 

ALGEMEEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Fout – Schade. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 C.2005.0124.F Pas., 2006, nr. 568 

DAAD 
Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

Staat – Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

OORZAAK 
Concl. adv.–gen. GENICOT. 
14 december 2006 C.2004.0582.F Pas., 2006, nr. 650 

HERSTELPLICHT 
Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2002.0018.F Pas., 2006, nr. 228 

Verzekering – Slachtoffer – Wegverkeer – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis 
WAM–wet. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
28 april 2006 C.2004.0569.F Pas., 2006, nr. 247 

Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 
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Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

SCHADE 
Ongeval – Getroffene – Vergoedingspensioen – Veroorzaker van het ongeval is geen 
Staatsorgaan – Vergoeding naar gemeen recht – Militair. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2002.0018.F Pas., 2006, nr. 228 

Verenigbaarheid – Werkelijk geleden schade – Verlies van een kans. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

Jacht – Velden, vruchten en oogsten – Houder – Bospercelen – Grof wild – Grasperken – 
Eigenaar – Begrip. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
16 juni 2006 C.2005.0330.F Pas., 2006, nr. 335 

Gevolg – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

ADVOCAAT 
Onpartijdigheid – Samenstelling – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad van 
beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

AMBTENAAR 

ALGEMEEN 
Roerende zaken – Verduistering – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 

Bezit van het verduisterde goed – Verduistering – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 
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ANATOCISME 
Waardevermindering – Geldschuld – Vlaams Gewest – Ruimtelijke ordening – 
Vergoeding. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
6 januari 2006 C.2004.0439.F Pas., 2006, nr. 19 

APOTHEKER 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – 
Cassatiemiddel met betrekking tot één telastlegging – Tuchtzaken. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
13 januari 2006 D.2005.0003.F Pas., 2006, nr. 34 

ARBEID 

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN 
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – 
Duur – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Arbeidstijd – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Recht op 
werkloosheidsuitkeringen – Werkloosheid – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Werknemer. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
12 juni 2006 S.2005.0064.F Pas., 2006, nr. 325 

EINDE 
Schadeloosstelling – Latere gebeurtenis vreemd aan het misdrijf en de schade – Raming – 
Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
13 februari 2006 S.2005.0089.F Pas., 2006, nr. 93 

VERJARING 
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid 
– Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 
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PROEFBEDING 
Overeenkomst – Proeftijd – Dag – Uitvoering – Duur – Verlenging – Bediende – 
Schorsing – Berekening. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
9 oktober 2006 S.2006.0022.F Pas., 2006, nr. 470 

ARBITRAGE 
Overeenkomst – Arbitragebeding onderworpen aan een vreemde wet – Exceptie van 
onbevoegdheid – Beoordeling door de rechter – Criterium. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 C.2002.0445.F Pas., 2006, nr. 567 

AUTEURSRECHT 
Privé – Mededeling – Muziekwerk – Familiekring. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
26 januari 2006 C.2005.0219.N A.C., 2006, nr. 56 

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN 

BANKVERRICHTINGEN 
Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

BELASTING 
Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams 
Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Beoordelingscriteria – Heffing op de 
waterverontreiniging – Heffingsregeling – Hoedanigheid van de heffingsplichtige – 
Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 
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Gemeenschaps– en Gewestbelastingen – Heffing op de waterverontreiniging – 
Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen – Toetsing van het gemaakte 
onderscheid – Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – 
Vereiste verantwoording. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Gemeentebelasting. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

BEROEPSGEHEIM 
Schending – Weren van de aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging – Gevolg. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1432.F Pas., 2006, nr. 65 

BEROEPSZIEKTE 
In aanmerking te nemen gegevens – Fysiologische ongeschiktheid – Blijvende 
arbeidsongeschiktheid. 

Concl. eerste adv.–gen J.F. LECLERCQ. 
11 september 2006 S.2005.0037.F Pas., 2006, nr. 401 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 

INTERNERING 
Hoger beroep – Toepasselijke wetsbepaling. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Burgerlijke partij – Vordering tot schadevergoeding – Omvang. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Uitspraak naar billijkheid – Hoger beroep van de 
schadelijder. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 
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BESLAG 

ALGEMEEN 
Beslag onder derden – Omvang. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING 
Uitvoerend beslag onder derden – Bankrekening – Voorwerp. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

Overschrijving – Verschillende banken – Verplichting tot afdracht – Uitvoerend beslag 
onder derden – Bankrekening – Ogenblik. 

Concl. adv.–gen. G. Dubrulle. 
15 juni 2006 C.2005.0370.N A.C., 2006, nr. 333 

Notaris – Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend 
goed. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2005.0050.N A.C., 2006, nr. 575 

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN 

GERECHTSBRIEF 
Kennisgeving – Rechterlijke beslissing – Datum. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
23 juni 2006 F.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 354 

BEWIJS 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Toepassing van een wet van openbare orde – Begrip – Wet – Zaken – Verbod te 
beschikken – Verbod een dading aan te gaan. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

STRAFZAKEN 
Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
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15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
8 maart 2006 P.2006.0226.F Pas., 2006, nr. 137 

Voorlopige hechtenis – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van 
de aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
28 juni 2006 P.2006.0901.F Pas., 2006, nr. 365 

Bewijs van het bestaan van een bouwvergunning – Verweer van de beklaagde tegen een 
strafvordering wegens bouwen of instandhouden zonder voorafgaande vergunning. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 december 2006 P.2006.1154.N A.C., 2006, nr. 640 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 december 2006 P.2006.1154.N A.C., 2006, nr. 640 

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN 
Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
Schade – Ontvankelijkheid – Administratie van de directe belastingen – Belgische Staat – 
Burgerlijke partijstelling. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Duur – Arbeid – Vordering in 
rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

CASSATIE 

BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
Toetsing door het Hof – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen 
die schuldvorderingen – Beoordeling door de rechter – Burgerlijke zaken – Wederzijdse 
schuldvorderingen – Begrip – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming – Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET 
BELANG VAN DE WET 

Ontvankelijkheid – Cassatieberoep in het belang van de wet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
27 juni 2006 P.2005.1491.N A.C., 2006, nr. 359 

VERNIETIGING. OMVANG 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
13 februari 2006 C.2004.0454.F Pas., 2006, nr. 92 

CASSATIEBEROEP 

STRAFZAKEN 
Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Cassatieberoep 
vóór de eindbeslissing – Jeugdbescherming – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
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22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Schriftelijk antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Bevoegdheid – Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen. VANDEWAL. 
26 september 2006 P.2005.1663.N A.C., 2006, nr. 435 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een 
strafrechter. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met toepassing van de 
artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest behept met een 
onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden ingesteld – 
Inverdenkinggestelde. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

BELASTINGZAKEN 
Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – Neerlegging. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
9 maart 2006 F.2004.0052.N A.C., 2006, nr. 143 

Verzoekschrift – Belastingadministratie – Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0068.F Pas., 2006, nr. 569 

CASSATIEMIDDELEN 

ALGEMEEN 
Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Vereiste vermeldingen – Gezag 
van gewijsde – Beschikkingsbeginsel. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
3 maart 2006 C.2004.0480.F Pas., 2006, nr. 124 
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BURGERLIJKE ZAKEN 
Ontvankelijkheid – Bestreden beslissing – Bestanddelen van vreemdelingschap – 
Verwijzing – Wetsconflict – Toepasselijke wet. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
10 februari 2006 C.2004.0517.F Pas., 2006, nr. 89 

Ontvankelijkheid – Gemeenschap en Gewest – Bescherming van het leefmilieu – 
Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – 
Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en 
uitbating – Bevestiging van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

STRAFZAKEN 
Ontvankelijkheid – Regelmatigheid – Toestemming – Middel zonder belang – Huiszoeking 
– Proces–verbaal. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
8 maart 2006 P.2006.0226.F Pas., 2006, nr. 137 

Veroordeling tot betaling van ontdoken invoerrechten en accijnzen – Artikel 18, eerste lid, 
Arbeidsovereenkomstenwet – Douane en accijnzenwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Artikel 265, §§ 1 en 2, Douane en accijnzenwet – Begrip. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

TUCHTZAKEN 
Ontvankelijkheid – Verscheidene tenlasteleggingen – Een enkele tuchtstraf – Middel 
betreffende één van de tenlasteleggingen. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
13 januari 2006 D.2005.0003.F Pas., 2006, nr. 34 

DESKUNDIGENONDERZOEK 
Definitie – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 
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DOUANE EN ACCIJNZEN 
Verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging van douanedocumenten – Douane en 
accijnzenwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988 – Douane en accijnzenwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Aard – Tijdstip – Opeisbaarheid – Onttrekking of invoer – Accijnsschuld. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
18 april 2006 P.2005.1561.N A.C., 2006, nr. 215 

Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
18 april 2006 P.2005.1561.N A.C., 2006, nr. 215 

DRUKPERS (POLITIE OVER DE) 
Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

DWANGSOM 
Beslagrechter – Geschil – Bevoegdheid – Tenuitvoerlegging. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0451.F Pas., 2006, nr. 271 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN 
Verschillende nationaliteiten – Persoonlijk statuut – Verblijfplaats in verschillende 
landen – Wetsconflict – Toepasselijke wet – Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
10 februari 2006 C.2004.0517.F Pas., 2006, nr. 89 
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EUROPESE UNIE 

ALGEMEEN 
Machten – Gemeenschapsrecht – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der 
machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

PREJUDICIELE GESCHILLEN 
Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Prejudiciële vraag – Wijziging – 
Europese richtlijn 85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Begrip. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
14 december 2006 C.2004.0582.F Pas., 2006, nr. 650 

VERDRAGSBEPALINGEN 
Schending van het gemeenschapsrecht – Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – 
Gezag van gewijsde – Gevolg. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Rechterlijke toetsing – Milieubeleid – Door de wetgever uitgewerkte regelgeving. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

ALLERLEI 
Betaling van rechten en heffingen ter zake van invoer of uitvoer – Organisatie die zich 
garant heeft gesteld voor TIR–vervoer – Artikel 8, TIR–Overeenkomst. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 
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Vaststelling van overtreding of onregelmatigheid – Artikel 37, TIR–Overeenkomst – 
Douanerechten. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikel 4.2, Verordening (E.E.G.) nr 
1031/88 van 18 april 1988 – Artikelen 39 en 40, TIR–Overeenkomst – Artikel 2.1, c, 
Verordening (E.E.G.) nr 2144/87 van de Raad van 13 juli 1987 – Douanerechten. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Personen gehouden tot betaling van douaneschuld – Artikelen 4.1 en 4.2, Verordening 
(E.E.G.) nr 1031/88 van 18 april 1988. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD 

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Vennootschap. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
19 januari 2006 C.2004.0446.N A.C., 2006, nr. 43 

RECHTSPLEGING 
Aard – Recht van verdediging – Vervanging – Gevolgen – Curator. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
30 juni 2006 C.2006.0298.F Pas., 2006, nr. 374 

GERECHTELIJK AKKOORD 
Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 



– 448 – 

opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

GEMEENSCHAP EN GEWEST 
Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de federale Staat – Luchthaven 
Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de 
geluidshinder – Geluidshinder veroorzaakt door het luchtverkeer – Bevoegdheid van de 
federale Staat – Luchthaven Brussel–Nationaal – Uitrusting en uitbating – Bevestiging 
van nauw verbonden bevoegdheden – Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
Onduidelijk middel. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

Bescherming van het leefmilieu – Bestrijding van de geluidshinder – Geluidshinder 
veroorzaakt door het luchtverkeer – Luchtruim – Bevoegdheid van de federale Staat – 
Bevoegdheid – Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Concl. adv.–gen. WERQUIN. 
21 december 2006 C.2005.0464.F Pas., 2006, nr. 669 

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN 
Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 130 
R.2 oud EG–Verdrag – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Beoordelingscriteria – Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – 
Hoedanigheid van de heffingsplichtige – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 

Heffing op de waterverontreiniging – Heffingsregeling – Verenigbaarheid met artikel 
172, Gw. – Vlaams Gewest. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
20 oktober 2006 F.2005.0075.N A.C., 2006, nr. 499 
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GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN 

GEMEENTEBELASTINGEN 
Rechtbank – Ontvankelijk – Administratieve beslissing – Bevoegdheid – Beroep – 
Bezwaarschrift. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
20 januari 2006 F.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 47 

Ongrondwettigheid. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0072.F Pas., 2006, nr. 570 

Vereisten – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

PROVINCIEBELASTINGEN 
Belasting op sigarettenautomaten – Gelijkheid en niet–discriminatie voor de belasting – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Objectieve en 
redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

GENEESKUNDE 

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 
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Strafbaarstelling – Bestraffing – Misdrijf – Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE 
Patiënt – Geneesheer – Gebrek aan voorlichting – Aansprakelijkheid. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
12 mei 2006 C.2005.0021.F Pas., 2006, nr. 270 

GERECHTSKOSTEN 

ALGEMEEN 
Onteigening ten algemenen nutte – Terugvorderbaarheid – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Concl. adv.–gen. A. Henkes. 
5 mei 2006 C.2003.0068.F Pas., 2006, nr. 257 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Vergoeding – Advocatenkosten en –honorarium – Extracontractuele fout – Schade. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 C.2005.0124.F Pas., 2006, nr. 568 

GRONDWET 

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) 
Aard – Bijzondere verbeurdverklaring – Straf van verbeurdverklaring. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Concl. adv.–gen. A. Henkes. 
5 mei 2006 C.2003.0068.F Pas., 2006, nr. 257 

Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Recht van onderzoek van elke Kamer. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
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1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Vrije meningsuiting van de parlementsleden. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Vrijheid van meningsuiting – Gevolg – Tv–uitzending – Kort geding – Voorlopige 
schorsing. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Toepasselijkheid – Tv–uitzending – Begrip. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Onderscheid volgens verschillende categorieën 
van belastingplichtigen – Belasting – Objectieve en redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) 
Redenen van de vonnissen en arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Redenen van de vonnissen en 
arresten – Strafzaken – Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 
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Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Draagwijdte van de bescherming door de rechter. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Gelijkheid en non–discriminatie inzake belastingen. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2004.0015.N A.C., 2006, nr. 574 

Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – 
Onderscheid volgens verschillende categorieën van belastingplichtigen – Belasting – 
Objectieve en redelijke verantwoording. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0103.F Pas., 2006, nr. 616 

GRONDWETTELIJK HOF 
Prejudiciële vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

HELING 
Witwassen – Veroordeling wegens witwassen – Misdrijf waaruit de vermogensvoordelen 
rechtstreeks zijn verkregen – Vereenzelviging. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
4 april 2006 P.2006.0042.N A.C., 2006, nr. 200 

HOGER BEROEP 

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) 

Beslissing conform de conclusie van een partij – Hoger beroep van die partij – Belang. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
15 september 2006 C.2005.0304.N A.C., 2006, nr. 419 

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
Toepasselijkheid – Tergend en roekeloos hoger beroep – Artikel 1072bis, tweede, derde 
en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Burgerlijke geldboete. 

Concl. adv.–gen. P. DUINSLAEGER. 
6 juni 2006 P.2006.0462.N A.C., 2006, nr. 312 

Artikel 1072bis, tweede, derde en vierde lid, Gerechtelijk Wetboek – Hoger beroep tegen 
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de beslissing op de strafvordering – Tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de 
beklaagde of inverdenkinggestelde – Burgerlijke geldboete – Vrijheid in de organisatie 
van de verdediging. 

Concl. adv.–gen. P. DUINSLAEGER. 
6 juni 2006 P.2006.0462.N A.C., 2006, nr. 312 

Hoger beroep – Bescherming van de maatschappij – Toepasselijke wetsbepaling – 
Internering. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Gevolg – Vergoeding van schade – Hoger beroep van de schadelijder – Internering. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
12 september 2006 P.2006.0718.N A.C., 2006, nr. 408 

Rechter die de zaak aan zich trekt – Bestaanbaarheid met het recht op een dubbele 
aanleg. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

HUUR VAN DIENSTEN 
Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0097.N A.C., 2006, nr. 279 

HUUR VAN GOEDEREN 

HANDELSHUUR 
Kennisgeving door de huurder – Huurhernieuwing. 

Concl. adv.–gen. DUBRULLE. 
2 maart 2006 C.2005.0092.N A.C., 2006, nr. 122 

Verkoop van het goed – Verhouding tot het gemeen recht – Vergoeding wegens uitzetting 
– Einde – Opzeggingstermijn. 

Concl. adv.–gen. DUBRULLE. 
22 december 2006 C.2006.0018.N A.C., 2006, nr. 674 

INKOMSTENBELASTINGEN 

PERSONENBELASTING 
Voorwaarden inzake aftrek – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap – 
Tenlasteneming met het oog op het behoud van beroepsinkomsten. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
8 juni 2006 F.2004.0022.N A.C., 2006, nr. 318 
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Vennoot – Geldlening aan zijn vennootschap – Inschrijving op rekening–courant. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0068.F Pas., 2006, nr. 569 

Meerwaarde – Verkoop buiten beheer van het privévermogen – Winst of belastbare baten. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
30 november 2006 F.2005.0066.F Pas., 2006, nr. 614 

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
Verrekening – Berekening van de belasting – Voorafbetaling – Faillissement – 
Tegenwerpelijkheid aan de gezamenlijke schuldeisers. 

Concl. adv.–gen. A. HENKES. 
13 januari 2006 C.2005.0003.F Pas., 2006, nr. 33 

Wijze van berekening – Gerealiseerde meerwaarden op aandelen – Vrijgesteld bedrag. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
15 december 2006 F.2005.0099.N A.C., 2006, nr. 656 

AANSLAGPROCEDURE 
Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is – Recht om bezwaar in te dienen 
– Termijn. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
3 maart 2006 C.2004.0480.F Pas., 2006, nr. 124 

Vormvereisten – Ondertekening – Cassatieberoep vanwege de belastingplichtige – 
Neerlegging – Voorziening in cassatie. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
9 maart 2006 F.2004.0052.N A.C., 2006, nr. 143 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassingsvoorwaarden. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

Bijzondere aanslagtermijn artikel 358, § 1, 1° WIB92– Toepassing van de anti–
rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

Toepassing van de anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

Anti–rechtsmisbruikbepaling van artikel 344, § 1, WIB92. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
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11 mei 2006 F.2004.0043.N A.C., 2006, nr. 269 

VOORZIENING IN CASSATIE 
Ondertekening en neerlegging – Ambtenaar. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
16 november 2006 F.2005.0068.F Pas., 2006, nr. 569 

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE 
SCHATKIST 

Invordering van de belasting – Wettigheid – Uit de echt gescheiden echtgenoot op wiens 
naam de belasting niet vastgesteld is – Geen recht van bezwaar. 

Concl. adv.–gen. HENKES. 
3 maart 2006 C.2004.0480.F Pas., 2006, nr. 124 

Notaris – Verkoop onroerend goed – Kennisgeving aan de ontvanger der belastingen – 
Belastingschuld – Fiscale notificatie aan de notaris – Uitvoerend beslag. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2005.0050.N A.C., 2006, nr. 575 

ALLERLEI 
Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Begrip 
– Toelaatbaarheid – Vordering in rechte. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
15 december 2006 F.2005.0019.N A.C., 2006, nr. 655 

INTERNATIONALE VERDRAGEN 
Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

JACHT 
Velden, vruchten en oogsten – Jachtrecht – Houder – Bospercelen – Grof wild – 
Grasperken – Eigenaar – Begrip – Schade. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
16 juni 2006 C.2005.0330.F Pas., 2006, nr. 335 

JEUGDBESCHERMING 
Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Onderzoeksmaatregel – 
Jeugdrechtbank. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 
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Hoger beroep – Arrest – Beslissing alvorens recht te doen – Ontvankelijkheid – Artikel 38 
– Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – 
Hulpverlening aan de jeugd – Cassatieberoep vóór de eindbeslissing – 
Deskundigenonderzoek – Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Hoger beroep – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse 
Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – 
Noodzakelijke dwang en maatregel van gedwongen hulpverlening – Jeugdrechtbank – 
Afzonderlijke beslissingen – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake 
hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de jeugd – Voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

Hoger beroep – Hernieuwing – Arrest – Wettigheid – Artikel 38 – Decreet 4 maart 1991 
van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Hulpverlening aan de 
jeugd – Beslissing tot verlenging van de dwang en de voorlopige maatregel – 
Jeugdrechtbank – Hulpverlenende dwangmaatregel. 

Concl. adv.–gen. LOOP. 
22 februari 2006 P.2005.1522.F Pas., 2006, nr. 104 

KOOP 
Vrijwaringplicht – Verkoop – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebreken – 
Verkoper – Opdrachtgever. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0097.N A.C., 2006, nr. 279 

KOOPHANDEL. KOOPMAN 
Aard – Handelsagentuur – Verjaring – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – 
Concurrentiebeding. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0270.N A.C., 2006, nr. 280 

KORT GEDING 
Vrijheid van meningsuiting – Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Beperkingen. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 
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Aanstelling van een gerechtelijk bewindvoerder – Veroordeling in de kosten en erelonen – 
Bevoegdheid van de rechter in kort geding. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
23 november 2006 C.2005.0344.F Pas., 2006, nr. 594 

LASTGEVING 
Hypothecaire volmacht aan een derde – Tijdstip van uitoefening – Bevoegdheid van de 
schuldeiser – Schuldeiser. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
23 maart 2006 C.2003.0626.N A.C., 2006, nr. 170 

LOON 

BESCHERMING 
Herstelplicht – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

MACHTEN 

WETGEVENDE MACHT 
Parlementaire immuniteit – Doel. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Vrije meningsuiting in het Parlement. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

RECHTERLIJKE MACHT 
Administratieve geldboete – Luchtvervoerder – Betwisting – Rechtbank van eerste aanleg 
– Toetsing – Vreemdelingenwet. 

Concl. adv.–gen. m.o. Cornelis. 
16 februari 2006 C.2004.0094.N A.C., 2006, nr. 97 
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Geschillen over burgerlijke rechten – Kennisneming door hoven en rechtbanken. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

SCHEIDING DER MACHTEN 
Parlementaire immuniteit – Recht op toegang tot de rechter – Gevolg. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Parlementaire immuniteit – Doel. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Bescherming geboden door artikel 144 Grondwet. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Fout van Parlement – Schade veroorzaakt aan derde – Verplichting tot vergoeding – 
Onafhankelijkheid van de wetgevende macht. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
1 juni 2006 C.2005.0494.N A.C., 2006, nr. 306 

Rechterlijke macht – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

MILIEURECHT 
Vordering tot staking – Kennelijke inbreuk – Beoordeling door de rechter – Begrip – 
Leefmilieu. 

Concl. adv.–gen. DUBRULLE. 
2 maart 2006 C.2005.0128.N A.C., 2006, nr. 123 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
Roerende zaken – Verduistering door een ambtenaar – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 

Verduistering door een ambtenaar – Bezit van het verduisterde goed – Bestanddelen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
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31 mei 2006 P.2006.0238.F Pas., 2006, nr. 299 

MISDRIJF 

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. 
EENHEID VAN OPZET 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

TOEREKENBAARHEID 
Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde natuurlijke  – 
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Wetens en willens gepleegde fout – 
Toepassingsvoorwaarde. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.0060.F Pas., 2006, nr. 544 

Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Wetens en willens gepleegde fout – 
Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.0060.F Pas., 2006, nr. 544 

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING 
Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 

Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 
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ALLERLEI 
Strafbaarstelling – Bestraffing – Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Gevolg – Persoonlijk gebruik – Bestraffing – Cannabis – Misdrijf – Andere misdrijven – 
Verdovende middelen. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Strafbaarstelling – Teelt van cannabis – Andermans gebruik – Verdovende middelen – 
Verkoop – Grondslag. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
10 januari 2006 P.2005.0812.N A.C., 2006, nr. 25 

Herstelplicht – Loon – Verjaring – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – 
Arbeid – Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – 
Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

NATUURRAMP 
Rechtstreekse schade. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
5 oktober 2006 C.2005.0345.F Pas., 2006, nr. 463 

NIEUWE VORDERING 
Uitbreiding van de vordering – Vordering gesteund op de gedinginleidende akte – Fiscale 
zaken – Begrip – Toelaatbaarheid. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
15 december 2006 F.2005.0019.N A.C., 2006, nr. 655 

NOTARIS 
Rangregeling – In aanmerking te nemen schuldeisers – Verkoop onroerend goed – 
Uitvoerend beslag. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
17 november 2006 F.2005.0050.N A.C., 2006, nr. 575 

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 
Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Raming – Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Draagwijdte – Toestemming van degene die het werkelijk genot heeft van de plaats – 
Huiszoeking – Toepassing. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Schending – Beroepsgeheim – Aangifte – Ontvankelijkheid van de vervolging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1432.F Pas., 2006, nr. 65 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – 
Miskenning. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Verhoor van de inverdenkinggestelde – Miskenning – Recht op stilzwijgen – 
Polygraaftest. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Definitie – Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Deskundigenonderzoek – Politieambtenaar – Verhoor met de polygraaf – 
Gerechtsdeskundige. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Onaantastbare beoordeling door de rechter – Bewijswaarde – Verhoor met de polygraaf 
– Aanwijzing die het onderzoek stuurt. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 
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Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Wettigheid – Toestemming – Personen die het 
werkelijk genot hebben van de plaats – Medebewoners – Huiszoeking. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
8 maart 2006 P.2006.0226.F Pas., 2006, nr. 137 

ONDERZOEKSGERECHTEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Recht van verdediging – Inverdenkinggestelde die 
op de vlucht is en zich verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – 
Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen., LOOP. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F Pas., 2006, nr. 30 

Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Passieve uitlevering. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Toepassing van de grond tot weigering. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F Pas., 2006, nr. 496 

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering – Arrest 
behept met een onregelmatigheid – Ogenblik waarop cassatieberoep moet worden 
ingesteld – Inverdenkinggestelde. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

ONDERZOEKSRECHTER 
Onpartijdigheid – Tucht – Vervolging – Samenstelling – Veroordeling – Advocaat – 
Tuchtraad van beroep – Vervolging – Huiszoeking – Aanwezigheid – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Voorlopige hechtenis – In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en 
ernstige omstandigheden – Nieuw bevel tot aanhouding – Bevel tot aanhouding. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.1391.F Pas., 2006, nr. 550 

Onpartijdigheid – Wraking – Vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 
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ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE 
Draagwijdte – Wettigheid – Billijke schadeloosstelling – Opneming – Kosten – Technisch 
raadsman. 

Concl. adv.–gen. A. Henkes. 
5 mei 2006 C.2003.0068.F Pas., 2006, nr. 257 

OPENBARE ORDE 
Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Werknemers – Sociale zekerheid. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

OVEREENKOMST 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 
Wettigheid – Reglement – Strafmaatregelen – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 december 2006 C.2004.0379.F Pas., 2006, nr. 668 

UITLEGGING 
Beoordeling door de rechter – Uitvoering te goeder trouw. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
23 maart 2006 C.2003.0626.N A.C., 2006, nr. 170 

PENSIOEN 

WERKNEMERS 
Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling. 

Concl. eerste adv.–gen. J.–F. LECLERCQ. 
6 november 2006 S.2006.0007.F Pas., 2006, nr. 540 

POLITIE 
Vaststellingen door een politieambtenaar buiten de uitoefening van zijn ambt – Proces–
verbaal – Geldigheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 

Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 
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Voorlopige hechtenis – Bewijswaarde – Processen–verbaal – Proces–verbaal van de 
aanhouding – Vermelding van het uur van de aangifte van de feiten door een privé–
persoon. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
28 juni 2006 P.2006.0901.F Pas., 2006, nr. 365 

POLITIEK MISDRIJF 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Feit dat zware gewelddaden tegen personen 
met zich meebrengt – Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme – Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

PREJUDICIEEL GESCHIL 
Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Duidelijke akte – Verplichting voor het Hof van Cassatie – 
Europese Gemeenschappen. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
14 maart 2006 P.2005.1117.N A.C., 2006, nr. 147 

Arbitragehof. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Rechtspunt waarover reeds 
uitspraak is gedaan – Verplichting tot het stellen van de vraag. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Wijziging – Europese richtlijn 
85/337/EEG – Vliegveld – Aanleg – Project – Europese Unie – Begrip. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
14 december 2006 C.2004.0582.F Pas., 2006, nr. 650 
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RECHT VAN VERDEDIGING 

ALGEMEEN 
Toepasselijkheid – Begrip. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
30 juni 2006 C.2006.0298.F Pas., 2006, nr. 374 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Beslissing over de strafvordering – Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van 
gewijsde – Later burgerlijk proces. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Aard – Toepasselijkheid – Vervanging – Curator. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
30 juni 2006 C.2006.0298.F Pas., 2006, nr. 374 

STRAFZAKEN 
Kamer van inbeschuldigingstelling – Inverdenkinggestelde die op de vlucht is en zich 
verborgen houdt – Regeling van de rechtspleging – Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen., LOOP. 
11 januari 2006 P.2005.1544.F Pas., 2006, nr. 30 

Beslissing over de strafvordering – Verweer door de beslissing verworpen – 
Tegenstelbaarheid aan een beklaagde die geen partij was in de zaak – Gezag van 
gewijsde. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Tergend en roekeloos hoger beroep – Beklaagde of inverdenkinggestelde – Vrijheid in de 
organisatie van de verdediging – Beslissing op de strafvordering. 

Concl. adv.–gen. P. DUINSLAEGER. 
6 juni 2006 P.2006.0462.N A.C., 2006, nr. 312 

RECHTBANKEN 

ALGEMEEN 
Beoordelingscriteria – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek 
van een partij – Onttrekking aan de rechter. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
9 februari 2006 C.2006.0029.N A.C., 2006, nr. 87 

Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2006.0132.F Pas., 2006, nr. 229 
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RECHTEN VAN DE MENS 

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
Polygraaftest – Vermoeden van onschuld – Miskenning. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 

Draagwijdte – Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het 
plegen van het misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een 
huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Geoorloofd karakter – Bij wet bepaalde 
beperkingen – Kort geding – Bevoegdheid. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Bij wet bepaalde beperkingen. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

Veroordeling in de kosten en tot teruggave – Schuldigverklaring – Sanctie – Redelijke 
termijn – Overschrijding. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F Pas., 2006, nr. 329 

Machten – Rechterlijke macht – Overeenstemming – Scheiding der machten – 
Wetgevende macht – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN 
CULTURELE RECHTEN 

Miskenning – Recht op stilzwijgen – Polygraaftest – Artikel 14, § 3, g. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1583.F Pas., 2006, nr. 95 
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INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE 
RECHTEN 

Artikel 14.1, I.V.B.P.R. – Onpartijdigheid van de rechter – Samenstelling – Balie – 
Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad van beroep – Tuchtzaken – Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Hoger beroep – Rechter die de zaak aan zich trekt – Bestaanbaarheid met het recht op 
een dubbele aanleg – Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
31 oktober 2006 P.2006.0614.N A.C., 2006, nr. 527 

RECHTERLIJK GEWIJSDE 

GEZAG VAN GEWIJSDE 
Tegenstelbaarheid aan derden. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Tegenstelbaarheid aan de partijen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2005.1547.F Pas., 2006, nr. 220 

Opnieuw onderzoeken van de eindbeslissing – Schending van het recht van de Europese 
Unie – Gevolg. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Tegenstelbaarheid aan de partijen – Gezag van gewijsde in strafzaken – Later burgerlijk 
proces. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Beslissing over de latere burgerlijke rechtsvordering – Omvang. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2006.0073.F Pas., 2006, nr. 330 

Burgerlijke partij – Tegenstelbaarheid op burgerlijk vlak – Afstand. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
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14 september 2006 C.2004.0488.F Pas., 2006, nr. 414 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
Rechtbank – Ontvankelijk – Gemeentebelastingen – Administratieve beslissing – 
Bevoegdheid – Beroep – Beschikkingsbeginsel – Bezwaarschrift. 

Concl. adv.–gen. Henkes. 
20 januari 2006 F.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 47 

Onpartijdigheid – Samenstelling – Balie – Aanwezigheid bij een huiszoeking – Tuchtraad 
van beroep – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter – Tuchtzaken – 
Stafhouder. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 D.2005.0015.N A.C., 2006, nr. 281 

Rechterlijke macht – Scheiding der machten – Wetgevende macht – Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
28 september 2006 C.2002.0570.F Pas., 2006, nr. 445 

Onpartijdigheid – Wraking – Onderzoeksrechter – Algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het vermoeden van onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN 

GEEN CONCLUSIE 
Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 

Veroordelend vonnis – Gerechtelijke antecedenten – Dubbelzinnigheid. 

Concl. adv.–gen. R. LOOP. 
24 mei 2006 P.2005.1564.F Pas., 2006, nr. 288 

Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
1 juni 2006 C.2005.0024.N A.C., 2006, nr. 304 

SCHULDVERGELIJKING 
Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – 
Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 
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Nauwe samenhang tussen die schuldvorderingen – Toekenning van de voorlopige 
opschorting – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord – Niet voor beslag 
vatbaar. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

Gevolg – Neerlegging van het verzoekschrift – Nauwe samenhang tussen die 
schuldvorderingen – Wederzijdse schuldvorderingen – Gerechtelijk akkoord. 

Concl. adv.–gen. Th. Werquin. 
7 april 2006 C.2005.0029.F Pas., 2006, nr. 211 

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN 
OPZETTELIJK DODEN 

Rechtvaardigingsgrond – Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 

Rechtvaardigingsgrond – Onderzoek door de rechter – Wettige verdediging. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
19 april 2006 P.2006.0018.F Pas., 2006, nr. 221 

SOCIALE ZEKERHEID 

WERKNEMERS 
Aard – Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

Deeltijdse werknemers – R.S.Z.–Wet – Vermoedens neergelegd in artikel 22ter – 
Feitelijke elementen waarop deze vermoedens steunen – Bewijs – Bekentenis. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
24 april 2006 S.2004.0121.N A.C., 2006, nr. 232 

Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0393.F Pas., 2006, nr. 440 

STRAF 

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID 
Werkgever – Uitstel – Ambtshalve veroordeling – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
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27 september 2006 P.2006.0393.F Pas., 2006, nr. 440 

ANDERE STRAFFEN 
Bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent – Toepassing. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF 
4 april 2006 P.2006.0042.N A.C., 2006, nr. 200 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Voorwaarde van eigendom. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Aard – Bijzondere verbeurdverklaring. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Zaken welke gediend hebben tot het plegen van het 
misdrijf – Artikel 1, Aanvullend protocol E.V.R.M.. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Toetsing door het Hof – Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf 
verkregen vermogensvoordeel – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – 
Raming. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 



– 471 – 

Bijzondere verbeurdverklaring – Rechtstreeks uit het misdrijf verkregen 
vermogensvoordeel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0739.F Pas., 2006, nr. 441 

SAMENLOOP 
Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Straftoemeting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

Collectief misdrijf – Opeenvolgende vervolgingen voor verschillende rechters – 
Cumulatie van de straffen – Correctionele werkstraf en criminele straf van opsluiting. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
31 mei 2006 P.2006.0403.F Pas., 2006, nr. 300 

ALLERLEI 
Overschrijding van de redelijke termijn – Veroordeling in de kosten en tot teruggave – 
Schuldigverklaring – Sanctie. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
14 juni 2006 P.2005.1632.F Pas., 2006, nr. 329 

STRAFVORDERING 
Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Hotelkamer – Verdovende middelen – 
Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang – 
Procureur des Konings. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Artikel 6bis, Drugwet – Niet–openbare plaats – Anonieme aangifte – Ernstige 
aanwijzingen die de maatregel rechtvaardigen – Feitelijke beoordeling – Verdovende 
middelen – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Vaststelling van misdrijven – Toegang 
– Procureur des Konings. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Draagwijdte – Schriftelijke toestemming van de persoon die het werkelijke genot van de 
plaats heeft – Opsporingsonderzoek – Huiszoeking – Procureur des Konings – 
Toepassing. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
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4 januari 2006 P.2005.1417.F Pas., 2006, nr. 6 

Lasthebber ad hoc – Rechtspersoon – Aanwending van rechtsmiddelen – Bevoegdheid – 
Vertegenwoordiging. 

Concl. adv.–gen. VANDEWAL. 
26 september 2006 P.2005.1663.N A.C., 2006, nr. 435 

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE 
Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Verjaring – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Concl. eerste adv.–gen. J.–F. LECLERCQ.  
6 november 2006 S.2006.0007.F Pas., 2006, nr. 540 

UITLEVERING 
Politiek misdrijf – Feit dat zware gewelddaden tegen personen met zich meebrengt – 
Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf – Vereniging met het oog op het voorbereiden en plegen van daden van 
terrorisme – Begrip. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Buitenlands aanhoudingsbevel – Opdracht – Exequatur – Onderzoeksgerechten – 
Passieve uitlevering. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Politiek misdrijf. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Facultatieve grond tot 
weigering – Persoon met de Belgische nationaliteit of die in België verblijft – Verbintenis 
om de straf in België ten uitvoer te leggen – Beslissing om de grond tot weigering toe te 
passen – Onderzoeksgerechten. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
18 oktober 2006 P.2006.1316.F Pas., 2006, nr. 496 

Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Bevoegdheid van het 
rechtscollege dat uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging. 

Concl. adv.– gen. VANDERMEERSCH. 
13 december 2006 P.2006.1557.F Pas., 2006, nr. 648 
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Redengeving – Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Hechtenis 
van de betrokkene – Vrijlating onder voorwaarden of tegen betaling van een borgsom – 
Mogelijkheid. 

Concl. adv.– gen. VANDERMEERSCH. 
13 december 2006 P.2006.1557.F Pas., 2006, nr. 648 

VEILIGHEID VAN DE STAAT 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
27 juni 2006 P.2005.1491.N A.C., 2006, nr. 359 

VENNOOTSCHAPPEN 

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN 
Tijdstip – Staking van betaling – Ontbinding – Vereffening – Faillissement. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
19 januari 2006 C.2004.0446.N A.C., 2006, nr. 43 

VERENIGING VAN BOOSDOENERS 
Politiek misdrijf en recht van uitlevering – Vereniging met het oog op het voorbereiden en 
plegen van daden van terrorisme. 

Concl. adv.–gen. D. VANDERMEERSCH. 
15 februari 2006 P.2005.1594.F Pas., 2006, nr. 96 

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
Strafmaatregel – Wettigheid – Reglement – Verbindende kracht – Bevoegdheid van de 
rechter. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 december 2006 C.2004.0379.F Pas., 2006, nr. 668 

VERJARING 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Handelsagentuur – Termijn – Aanvang – Verbintenis – Vordering – Concurrentiebeding. 

Concl. adv.–gen. Dubrulle. 
18 mei 2006 C.2005.0270.N A.C., 2006, nr. 280 

Dagvaarding. 

Concl. adv.–gen. met opdracht de KOSTER. 
9 juni 2006 C.2004.0245.F Pas., 2006, nr. 320 
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Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid – 
Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Niet–betaling – Overwerk – Schade. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
23 oktober 2006 S.2005.0010.F Pas., 2006, nr. 501 

Cumulatie – Kennisgeving – Terugvordering – Pensioen – Overheid – Rustpensioen – 
Uitbetalingsinstelling van het werknemerspensioen – Aanvang – Voordeel – 
Onverschuldigde betaling – Werknemers. 

Concl. eerste adv.–gen. J.–F. LECLERCQ. 
6 november 2006 S.2006.0007.F Pas., 2006, nr. 540 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING 

GEWOON UITSTEL 
Werkgever – Toepassingsgebied – Ambtshalve veroordeling – Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid – Sociale zekerheid – Werknemers. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
27 september 2006 P.2006.0393.F Pas., 2006, nr. 440 

VERWIJZING NA CASSATIE 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Gedeeltelijke vernietiging. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
13 februari 2006 C.2004.0454.F Pas., 2006, nr. 92 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE 

ALGEMEEN 
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een partij – 
Onttrekking aan de rechter – Verwijzing van de zaak – Aanwijzing van de rechter. 

Concl. adv.–gen. THIJS. 
9 februari 2006 C.2006.0029.N A.C., 2006, nr. 87 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – 
Onttrekking. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2006.0132.F Pas., 2006, nr. 229 

Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Vernietiging – 
Zaak niet aan de rechter onttrokken – Bevoegdheid van het Hof. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
21 april 2006 C.2006.0132.F Pas., 2006, nr. 229 
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STRAFZAKEN 
Strafgerecht – Ontvankelijkheid – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – 
Vordering van een partij. 

Concl. adv.–gen. m.o. Cornelis. 
22 juni 2006 C.2006.0221.N A.C., 2006, nr. 349 

VERZEKERING 

LANDVERZEKERING 
Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Aanvang – 
Verjaringstermijn. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
6 april 2006 C.2005.0040.N A.C., 2006, nr. 207 

Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Verjaringstermijn – 
Stuiting – Schorsing. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
6 april 2006 C.2005.0040.N A.C., 2006, nr. 207 

WAM–VERZEKERING 
Toerekenbaarheid van het misdrijf – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd 
voertuig op de openbare weg – Eigenaar – Geen verzekering. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
29 maart 2006 P.2005.0055.F Pas., 2006, nr. 179 

Slachtoffer – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM–wet – Verplichting tot 
schadevergoeding. 

Concl. adv.–gen. GENICOT. 
28 april 2006 C.2004.0569.F Pas., 2006, nr. 247 

VONNISSEN EN ARRESTEN 

BURGERLIJKE ZAKEN 
Voorlopige tenuitvoerlegging – Motivering. 

Concl. adv.–gen. Thijs. 
1 juni 2006 C.2005.0024.N A.C., 2006, nr. 304 

VOORLOPIGE HECHTENIS 

AANHOUDING 
Bewijswaarde – Proces–verbaal van de aanhouding – Vermelding van het uur van de 
aangifte van de feiten door een privé–persoon. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
28 juni 2006 P.2006.0901.F Pas., 2006, nr. 365 
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BEVEL TOT AANHOUDING 
In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte – Nieuwe en ernstige omstandigheden 
– Nieuw bevel tot aanhouding. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
8 november 2006 P.2006.1391.F Pas., 2006, nr. 550 

VREEMDELINGEN 
Administratieve geldboete – Wettigheid – Toetsing door de rechter – Luchtvervoerder. 

Concl. adv.–gen. m.o. Cornelis. 
16 februari 2006 C.2004.0094.N A.C., 2006, nr. 97 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Zaken welke gediend 
hebben tot het plegen van het misdrijf – Voorwaarde van eigendom – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

Bijzondere verbeurdverklaring – Verplichte verbeurdverklaring – Huisjesmelkers – 
Mensenhandel. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
3 mei 2006 P.2006.0220.F Pas., 2006, nr. 254 

WAPENS 
Europees Antiterrorismeverdrag – Strafbare feiten gepleegd met gebruikmaking van 
automatische vuurwapens – Automatische vuurwapens. 

Concl. proc.–gen. DE SWAEF. 
27 juni 2006 P.2005.1491.N A.C., 2006, nr. 359 

WEGVERKEER 

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN 
Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Niet–
inschrijving – In het verkeer brengen van een niet–ingeschreven voertuig op de openbare 
weg – Eigenaar. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
29 maart 2006 P.2005.0055.F Pas., 2006, nr. 179 

ALLERLEI 
Politieambtenaar – Federale en lokale politie – Opsporing en vaststelling van misdrijven 
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– Politie over het wegverkeer – Bevoegdheid – Territoriale bevoegdheid. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
1 februari 2006 P.2005.1355.F Pas., 2006, nr. 63 

Beoordeling door de bodemrechter – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Autokeuring – 
Geen keuringsbewijs – In het verkeer brengen van een voertuig zonder geldig 
keuringsbewijs op de openbare weg – Eigenaar. 

Concl. adv.–gen. VANDERMEERSCH. 
29 maart 2006 P.2005.0055.F Pas., 2006, nr. 179 

WERKLOOSHEID 

RECHT OP UITKERING 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Schorsing – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Arbeidsongeschiktheidsverzekering – 
Werknemer. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
12 juni 2006 S.2005.0064.F Pas., 2006, nr. 325 

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN 

ALGEMEEN 
Artikel 10.2 – Verdrag Rechten van de Mens. 

Concl. adv.–gen. m.o. Ph. de KOSTER. 
2 juni 2006 C.2003.0211.F Pas., 2006, nr. 309 

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE 
Douane en accijnzen – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd. 

Concl. adv.–gen. TIMPERMAN. 
18 april 2006 P.2005.1561.N A.C., 2006, nr. 215 

WRAKING 
Vordering tot wraking van een strafrechter – Autonoom karakter van de procedure – 
Strafzaken. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Reden – Hoge graad van vijandschap – Tussen rechter en partij. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Reden – Tussen rechter en advocaat – Wraking van een rechter in een bepaalde zaak – 
Dezelfde advocaat – Hoge graad van vijandschap – Andere zaak. 

Concl. adv.–gen. m.o. CORNELIS. 
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29 september 2006 P.2006.0843.N A.C., 2006, nr. 452 

Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Gewettigde verdenking – Vermoeden van 
onschuld. 

Concl. adv.–gen. m.o. de KOSTER. 
23 november 2006 P.2006.1367.F Pas., 2006, nr. 596 

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 
Ongeval – Arbeidsgeschiktheid – Ziekte – Onmogelijkheid om zijn werk te verrichten – 
Primaire arbeidsongeschikheid – Tijdelijk werkloze – Beroep – Arbeidsovereenkomst – 
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Schorsing – Werkloosheid – Werknemer. 

Concl. eerste adv.–gen. J.F. LECLERCQ. 
12 juni 2006 S.2005.0064.F Pas., 2006, nr. 325 
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