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LiberCas 3/2016

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

DAAD

Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens het onopzettelijk doden van een persoon, moet de 
rechtbank onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat waardoor de 
doding is veroorzaakt; daarbij moet ze met name alle fouten in aanmerking nemen die dat gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren, ongeacht of ze de beklaagde al dan niet ten 
laste zijn gelegd (1). (1) Cass. 20 november 1996, AR P.96.1111.F, AC 1996, nr. 444.

Daad - Fout - Stedenbouw - Onroerend goed - Functie - Beoordeling - Taak van de rechter

16 september 2015 P.2015.0353.F AC nr. ...16 september 2015

- Artt. 418-420 Strafwetboek

HERSTELPLICHT

Een zaak is gebrekkig, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer zij 
een abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in bepaalde omstandigheden schade kan 
veroorzaken; het abnormale karakter van de zaak kan enkel worden beoordeeld door een 
vergelijking te maken met zaken van dezelfde soort en van hetzelfde type om de hoedanigheden 
van de zaak te bepalen waaraan de getroffene zich normalerwijs kon verwachten.

Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak - Abnormaal kenmerk

4 januari 2016 C.2015.0191.F AC nr. ...4 januari 2016

- Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit het bestaan niet uit 
van een schade in de zin van artikel 1384 Burgerlijk Wetboek, voor zover uit de inhoud of uit de 
draagwijdte van de overeenkomst, de wet of het reglement niet blijkt dat de uitgaven of prestaties 
die moeten worden gedaan, definitief ten laste moeten blijven van degenen die zich daartoe 
hebben verbonden of die daartoe door de wet of het reglement worden verplicht (1). (1) Cass. 5 
november 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658, met concl. van advocaat-generaal Vandewal.

Herstelplicht - Zaken - Bewaarder van de zaak - Gebrek van de zaak - Benadeelde - Uitgaven of 
prestaties - Contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

7 januari 2016 C.2015.0231.N AC nr. ...7 januari 2016

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

OORZAAK

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Palumbo.

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband tussen fout en schade

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

Oorzaak - Begrip - Beoordeling door de rechter - Oorzakelijk verband tussen fout en schade

2/ 67



LiberCas 3/2016

De rechter beoordeelt of, op het ogenblik dat de fout wordt begaan, de daaruit voortvloeiende 
schade voorzienbaar is; door te oordelen dat ingevolge de opeenvolging van de feiten de door de 
politieagente veroorzaakte lichamelijke schade het gevolg is van haar geestelijke 
gezondheidstoestand, die op haar beurt het gevolg is van de pesterijen waarvan zij het slachtoffer 
was, verantwoordt het hof van beroep het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die 
pesterijen en de telastleggingen onopzettelijke doding of onopzettelijke slagen en verwondingen 
naar recht; door een rechtstreeks verband te leggen tussen de interneringsmodaliteiten van de 
politieagente en haar geestelijke toestand, die overigens als het gevolg wordt beschouwd van de 
pesterijen en de onterende behandeling, miskent het arrest het begrip oorzakelijk verband niet en 
verantwoordt het de veroordeling van de eiser naar recht (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

SCHADE

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit het bestaan niet uit 
van een schade in de zin van artikel 1384 Burgerlijk Wetboek, voor zover uit de inhoud of uit de 
draagwijdte van de overeenkomst, de wet of het reglement niet blijkt dat de uitgaven of prestaties 
die moeten worden gedaan, definitief ten laste moeten blijven van degenen die zich daartoe 
hebben verbonden of die daartoe door de wet of het reglement worden verplicht (1). (1) Cass. 5 
november 2010, AR C.09.0486.N, AC 2010, nr. 658, met concl. van advocaat-generaal Vandewal.

Schade - Algemeen - Bewaarder van de zaak - Gebrek van de zaak - Benadeelde - Uitgaven of 
prestaties - Contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium

7 januari 2016 C.2015.0231.N AC nr. ...7 januari 2016

- Art. 1384 Burgerlijk Wetboek

Degene door wiens fout een ander schade is berokkend, moet die vergoeden en de getroffene 
heeft recht op de volledige vergoeding van de schade die hij geleden heeft (1). (1) Cass. 16 april 
2015, AR C.13.0305.F, AC 2015, nr. …, met concl. OM in Pas. 2015; Cass. 17 februari 2012, AR 
C.11.0451.F, AC 2012, nr. 120, met concl. OM  in Pas. 2012.

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Vergoeding - Voorwerp

8 januari 2016 C.2015.0271.F AC nr. ...8 januari 2016

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

Hij mag de schade ex æquo et bono ramen, mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door de 
getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat de schade 
onmogelijk anders kan worden bepaald (1). (1) Cass. 16 april 2015, AR C.13.0305.F, AC 2015, nr. …, 
met concl. OM in Pas. 2015; Cass. 17 februari 2012, AR C.11.0451.F, AC 2012, nr. 120, met concl. 
OM  in Pas. 2012.

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Esthetische schade - Raming 
ex aequo et bono

8 januari 2016 C.2015.0271.F AC nr. ...8 januari 2016

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Raming - Ramingswijze - Beginselen
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De rechter raamt in concreto de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade (1). (1) Cass. 16 
april 2015, AR C.13.0305.F, AC 2015, nr. …, met concl. OM in Pas. 2015; Cass. 17 februari 2012, AR 
C.11.0451.F, AC 2012, nr. 120, met concl. OM  in Pas. 2012.

8 januari 2016 C.2015.0271.F AC nr. ...8 januari 2016

- Artt. 1382-1383 Burgerlijk Wetboek

ADVOCAAT

Artikel 2bis, § 2, zesde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat de afstand van het recht op 
bijstand door een advocaat in het proces-verbaal van verhoor kan worden vermeld.

 - Strafzaken - Inverdenkinggestelde van zijn vrijheid beroofd - Verhoor - Bijstand van de 
advocaat - Afstand - Vorm

6 januari 2016 P.2015.1694.F AC nr. ...6 januari 2016

AFSTAND VAN RECHT

De stilzwijgende afstand wordt niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor 
geen andere uitleg vatbaar zijn; de rechter oordeelt in feite of er stilzwijgende afstand van recht is, 
met dien verstande dat het Hof nagaat of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen een 
dergelijke afstand heeft kunnen afleiden.

 - Bewijs - Onaantastbare beoordeling

9 november 2015 S.2013.0042.N AC nr. ...9 november 2015

ARBEID

ALGEMEEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Algemeen - Arbeidsinspectie - Werkplaatsbezoek - Werkplaats in een bewoonde ruimte - 
Mensenhandel - Huiszoekingsbevel moet door de onderzoeksrechter worden verleend

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Aangezien een huisbezoek strekt tot vaststelling van gemeenrechtelijke en sociaalrechtelijke 
misdrijven, is een bevel tot huiszoeking van de onderzoeksrechter nodig voor de vaststelling van de 
misdrijven die zowel tot de eerste als tot de tweede categorie behoren (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2015, nr. …

Algemeen - Arbeidsinspectie - Werkplaatsbezoek - Werkplaats in een bewoonde ruimte - 
Mensenhandel - Huiszoekingsbevel moet door de onderzoeksrechter worden verleend

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015
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ARBEIDSONGEVAL

ALGEMEEN

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Algemeen - Verwittiging van de verzekeringsinstelling - Wijziging van graad van 
arbeidsongeschiktheid - Begrip

23 november 2015 S.2013.0078.N AC nr. ...23 november 2015

Uit het geheel van de artikelen 63, §1 en 63, §2, eerste, tweede, derde en vierde lid 
Arbeidsongevallenwet volgt dat de krachtens artikel 63, § 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet op de 
verzekeringsonderneming op straffe van verhaal rustende verplichting de verzekeringsinstelling te 
verwittigen, niet alleen geldt bij wijziging van de graad van de arbeidsongeschiktheid als dusdanig, 
maar ook wanneer de arbeidsongeschiktheid naar het oordeel van de verzekeringsonderneming 
niet meer het gevolg is van het arbeidsongeval, maar van een andere oorzaak (1). (1) Zie concl. OM.

Algemeen - Verwittiging van de verzekeringsinstelling - Wijziging van graad van 
arbeidsongeschiktheid - Begrip

23 november 2015 S.2013.0078.N AC nr. ...23 november 2015

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS

Een ongeval is overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wanneer de 
werknemer op het ogenblik van het ongeval onder het gezag van de werkgever staat; de 
gezagsverhouding duurt in beginsel zolang de werknemer ten gevolge van het verrichten van de 
arbeid in zijn persoonlijke activiteit en vrijheid wordt beperkt.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst - Werknemer onder het gezag van de werkgever - Verhouding van 
ondergeschiktheid

9 november 2015 S.2015.0039.N AC nr. ...9 november 2015

- Art. 7 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het ongeval dat een werknemer tijdens een sportmanifestatie overkomt, kan als arbeidsongeval 
worden aangenomen, indien wordt vastgesteld dat de werkgever ook tijdens de wedstrijd, waaraan 
de werknemer zelfs vrijwillig deelneemt, zijn gezag uitoefent of kan uitoefenen, zelfs indien deze 
sportmanifestatie, buiten de normale arbeidsuren plaatsvindt.

Begrip - Bestaan - Bewijs - Begrip - Ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst - Werknemer onder het gezag van de werkgever - Onaantastbare 
beoordeling der feiten - Sportmanifestatie

9 november 2015 S.2015.0039.N AC nr. ...9 november 2015

- Art. 7 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

VERGOEDING

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding
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23 november 2015 S.2013.0016.N AC nr. ...23 november 2015

Uit artikel 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet volgt dat bij de vaststelling van de 
bijkomende vergoeding geen vast bedrag wordt bepaald, maar wel de vaste verhouding van deze 
vergoeding ten aanzien van het vanaf de consolidatiedatum geïndexeerd gemiddeld maandelijks 
minimumloon; deze wetsbepalingen stellen geen criterium vast voor de berekening van die 
bijkomende vergoeding, maar laten het aan de rechter over het bedrag vast te stellen binnen de 
erin bepaalde grenzen; uit die bepalingen volgt niet dat de maximale bijkomende vergoeding 
voorbehouden is aan de getroffene die nood heeft aan de grootst mogelijke hulp; hieruit volgt dat 
niets verhindert dat bij het vaststellen van de bijkomende vergoeding rekening wordt gehouden 
met de werkelijke kosten of de tijdsduur van de benodigde hulp (1). (1) Zie concl. OM.

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende 
arbeidsongeschiktheid - Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding

23 november 2015 S.2013.0016.N AC nr. ...23 november 2015

ARBEIDSOVEREENKOMST

ALLERLEI

Wanneer het slachtoffer van een bewezen discriminatie in het kader van de arbeidsbetrekkingen of 
van de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid een forfaitair bedrag vordert ten titel van 
morele en materiële schadevergoeding en de werkgever aantoont dat de betwiste ongunstige of 
nadelige behandeling ook op niet discriminerende gronden getroffen zou zijn, het slachtoffer recht 
heeft op een schadevergoeding gelijk aan drie maanden bruto beloning; in zoverre het onderdeel 
schending aanvoert van artikel 18, § 2, Discriminatiewet, gaat het uit van een onjuiste 
rechtsopvatting dat wanneer is aangetoond dat de betwiste ongunstige of nadelige behandeling 
ook op niet discriminerende gronden zou getroffen zijn, de materiële schade die uit de discriminatie 
voortvloeit via de toepassing van de in artikel 15 bepaalde nietigheid sanctie kan hersteld worden 
en faalt het aldus naar recht.

Allerlei - Discriminatiewet - Slachtoffer van een discriminatie - Ongunstige of nadelige 
behandeling ook op niet discriminerende gronden getroffen - Morele en materiële forfaitaire 
schadevergoeding - Omvang - Bepaling

14 december 2015 S.2012.0119.N AC nr. ...14 december 2015

- Artt. 15 en 18, §§ 1 en 2 Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen en discriminatie

EINDE

Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst voortzet nadat hij de onmiddellijke beëindiging 
ervan door de werkgever heeft vastgesteld wegens een belangrijke eenzijdige wijziging van 
essentiële bestanddelen van de overeenkomst, kan dit inhouden dat door hem afstand werd 
gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te wijten onregelmatige beëindiging en dat een 
stilzwijgend akkoord is bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Einde - Eenzijdige wijziging - Verbreking van de overeenkomst - Uitvoering van de oorspronkelijke 
overeenkomst

9 november 2015 S.2013.0042.N AC nr. ...9 november 2015

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek
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AUTEURSRECHT

Artikel 1, §1, eerste lid, Auteurswet 1994, sluit niet uit dat de rechtbank, in bepaalde 
omstandigheden, rekening mag houden met latere werken om de banaliteit van het litigieuze werk 
te beoordelen.

 - Wet van 30 juni 1994 - Wettelijke bescherming

14 december 2015 C.2014.0262.F AC nr. ...14 december 2015

Om recht te hebben op de bescherming van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 
en de naburige rechten, is het noodzakelijk maar volstaat het te bewijzen dat het werk 
oorspronkelijk is, dat wil zeggen een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan; een 
intellectuele schepping is eigen aan zijn auteur wanneer zij het stempel van zijn persoonlijkheid 
draagt; dat is het geval wanneer de auteur zijn scheppende vaardigheden bij de verwezenlijking van 
het werk heeft uitgedrukt door het maken van vrije en creatieve keuzes; de verschillende delen van 
een werk worden door de voornoemde wet beschermd op voorwaarde dat zij bepaalde 
bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de 
auteur van dit werk; ze hebben geen recht op die bescherming als ze banaal zijn.

 - Wettelijke bescherming - Oorspronkelijk werk - Schepping

14 december 2015 C.2014.0262.F AC nr. ...14 december 2015

BELAGING

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Palumbo.

 - Pesterijen op het werk

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

Iedere daad van pesterijen houdt op zich een herhaling van feiten in; pesterijen op het werk zijn 
wezenlijk onderscheiden van het in artikel 442bis Strafwetboek bepaalde misdrijf omdat de feiten 
zich binnen een werksituatie voordoen, met name naar aanleiding van de hiërarchische verhouding 
die bij de uitoefening van het werk wordt aangegaan (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

 - Pesterijen op het werk

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

INTERNERING

Internering - Beslissing tot internering - Begrip - Beslissing beperkt zich tot de toepassing van 
artikel 71 Strafwetboek - Als vrijspraak geldende beslissing
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Het vonnis dat niet naar de Wet Bescherming Maatschappij verwijst, de kosten ten laste van de 
Staat laat en uitdrukkelijk beslist dat de feiten die de beklaagde ten laste zijn gelegd geen misdrijf 
zijn krachtens artikel 71 Strafwetboek, geldt als een vrijspraak en kan niet worden gelijkgesteld met 
een beslissing tot internering, zelfs wanneer de motivering van de beslissing aangeeft dat een 
interneringsmaatregel geboden is, ter bescherming van de beklaagde en van de maatschappij (1). 
(1) Zie Cass. 5 november 2014, AR P.14.0688.F, AC 2014, nr. 664.

23 september 2015 P.2015.0719.F AC nr. ...23 september 2015

Indien de inverdenkinggestelde zich, op het ogenblik dat de internering wordt bevolen, in een 
strafinrichting bevindt, heeft de internering voorlopig plaats in de psychiatrische afdeling van die 
inrichting of, bij ontstentenis daarvan, in een afdeling aangewezen door het gerecht dat de 
maatregel beveelt; daaruit volgt dat de onderzoeks- of vonnisgerechten noch de onmiddellijke 
uitvoering van de internering kunnen bevelen, noch kunnen beslissen dat er daartoe geen grond 
bestaat; het behoud van de aangehouden geïnterneerde in de psychiatrische afdeling vloeit immers 
voort uit de wet en niet uit de beslissing van de rechter (1). (1) Zie Cass. 27 september 1932, Pas. 
1932, p. 247.

Internering - Aangehouden inverdenkinggestelde - Beslissing over de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de internering - Wettigheid

18 november 2015 P.2015.1157.F AC nr. ...18 november 2015

- Art. 14 Wet Bescherming Maatschappij

BETICHTING VAN VALSHEID

Aangezien de incidentele valsheidsvordering voor de onderzoeksgerechten kon worden ingeleid, 
kan zij niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd en is zij bijgevolg niet ontvankelijk (1). 
(1) Zie Cass. 12 november 2003, AR P.03.1248.F, AC 2003, nr. 567; Cass. 9 juni 2015, AR 
P.14.0580.N, AC 2015, nr.……….

 - Strafzaken - Cassatiegeding - Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een 
cassatieberoep - Verzoekschrift - Ontvankelijkheid

10 november 2015 P.2015.1427.F AC nr. ...10 november 2015

BEVOEGDHEID EN AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN

Ingevolge de subrogatie, voorzien in artikel 99, § 2, OCMW-wet, stelt het OCMW geen andere 
rechtsvordering in dan die van de gerechtigde, maar stelt het, bij afzonderlijke vordering, de 
rechtsvordering in tot betaling van vergoedingen van de gerechtigde zelf, in wiens rechten het is 
getreden; hieruit volgt dat de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van deze vordering, wordt 
bepaald op grond van de bevoegdheidsregels inzake het onderwerp van de vordering van de 
gerechtigde (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - 
Ziekteverzekering - Gerechtigde - Subrogatie door OCMW
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7 december 2015 C.2015.0152.N AC nr. ...7 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - 
Ziekteverzekering - Gerechtigde - Subrogatie door OCMW

7 december 2015 C.2015.0152.N AC nr. ...7 december 2015

BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Pacht - Bestaan van de 
pachtovereenkomst - Schriftelijke overeenkomst omschreven als teeltovereenkomst

18 december 2015 C.2015.0064.F AC nr. ...18 december 2015

Wanneer de partijen hun schriftelijke overeenkomst als teeltovereenkomst hebben gekwalificeerd, 
moet degene die zich op een pachtovereenkomst beroept, aantonen dat die overeenkomst niet 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, 2°, van de Pachtwet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, 
nr ……

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Pacht - Bestaan van de 
pachtovereenkomst - Schriftelijke overeenkomst omschreven als teeltovereenkomst

18 december 2015 C.2015.0064.F AC nr. ...18 december 2015

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 2, 2°, en 3, 2° Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

In zoverre het middel dat het arrest, dat de bewoordingen ervan niet herneemt, verwijt de 
bewijskracht te miskennen van een brief waarvan het afschrift dat aan het verzoekschrift tot 
cassatie werd gehecht, wel de vermelding van “eensluidend verklaard afschrift” draagt maar niet de 
vermelding van zijn eensluidendheid met het voor het hof van beroep overgelegde stuk, is het niet 
ontvankelijk (1). (1) Zie Cass. 11 september 2009, AR C.08.0274.F-C.08.0301.F, AC 2009, nr. 492 met 
concl. van advocaat-generaal WERQUIN in Pas. 2009, nr. 492.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van de akten - Ontvankelijkheid

11 december 2015 C.2015.0255.F AC nr. ...11 december 2015

STRAFZAKEN

De regels inzake de toelaatbaarheid van onregelmatig verkregen bewijsmateriaal maken geen deel 
uit van die welke het misdrijf omschrijven en de straf bepalen, als bedoeld in de artikelen 7 EVRM, 
15.1 IVBPR en 2 Strafwetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Werking in de tijd
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23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

De rechter beoordeelt in feite of de bij de bewijsverkrijging begane onregelmatigheid 
verschoonbaar is, maar het Hof gaat na of hij uit zijn vaststellingen die beslissing naar recht heeft 
kunnen afleiden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 
32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - Aanwending in strijd met het recht op een 
eerlijk proces - Verschoonbaar karakter van de onregelmatigheid - Toezicht

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

- Art. 32 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Een grief van miskenning van de bewijskracht van een akte bestaat erin een stuk aan te wijzen 
waarnaar de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst en deze te verwijten dat ze, ofwel aan dat 
stuk een bewering toeschrijft die niet erin voorkomt, ofwel te verklaren dat het stuk een 
vermelding niet bevat die wel erin voorkomt, met andere woorden dat het van dat stuk een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (1). (1) Zie J. de CODT, Les nullités 
de l'instruction et du jugement, Brussel, Larcier, 2006, p. 190.

Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning van de bewijskracht van een akte

23 september 2015 P.2015.0576.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Werking in de tijd

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 
32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - Werking in de tijd

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing - Artikel 6 EVRM - Recht van 
verdediging - Miskenning

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

De regels betreffende de toelaatbaarheid van het wettelijk bewijs in strafzaken zijn van openbare 
orde.

Strafzaken - Bewijsvoering - Regels betreffende de toelaatbaarheid van het wettelijk bewijs - 
Karakter van openbare orde

6 januari 2016 P.2015.0855.F AC nr. ...6 januari 2016

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Rechtvaardigingsgrond - Noodtoestand
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Wanneer een beklaagde noodtoestand als rechtvaardigingsgrond aanvoert, hoeft hij het bestaan 
daarvan niet te bewijzen, maar enkel aantonen dat zijn aanvoering niet van alle geloofwaardigheid 
is ontbloot (1). (1) Cass. 24 maart 1999, AR P.98.1127.F, AC 1999, nr. 175; Cass. 11 juni 2010, AR 
C.09.0178.F, AC 2010, nr. 419.

5 januari 2016 P.2015.1203.N AC nr. ...5 januari 2016

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 oktober 2013 tot wijziging van de 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering wat betreft de nietigheden, blijkt dat de nietigheid 
van een onregelmatig verkregen bewijselement, bedoeld in artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering, dat betrekking heeft op de eerbiediging van de op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvoorschriften, geen miskenning inhoudt van een substantiële regel 
betreffende de organisatie van de hoven en rechtbanken (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 
32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - Toepassingsgebied - Miskenning van een 
substantiële regel betreffende de organisatie van hoven en rechtbanken

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

- Art. 32 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering laat niet toe tot andere nietigheden te 
besluiten dan deze die de wet bepaalt (1). (1) Cass. 4 maart 2015, AR P.14.1796.F, AC 2015, nr. 157; 
zie Cass. 3 oktober 2012, AR P.12.0709.F, AC 2012, nr. 508.

Strafzaken - Algemeen - Onregelmatig verkregen bewijs - Nietigheden

5 januari 2016 P.2015.1103.N AC nr. ...5 januari 2016

Onregelmatig verkregen bewijs is slechts ongeldig en dient bijgevolg te worden uitgesloten in de 
gevallen bepaald in artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering; bewijs verkregen 
met schending van een wettelijke bepaling levert niet noodzakelijk een miskenning van het recht op 
een eerlijk proces op en is daarom nietig; het feit dat de niet-nageleefde wetsbepaling de 
bescherming van het privé-leven beoogt, doet hieraan geen afbreuk (1). (1) Cass. 4 maart 2015, AR 
P.14.1796.F, AC 2015, nr. 157; zie Cass. 3 oktober 2012, AR P.12.0709.F, AC 2012, nr. 508.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijs - Nietigheid

5 januari 2016 P.2015.1103.N AC nr. ...5 januari 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 
32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - Aanwending in strijd met het recht op een 
eerlijk proces - Verschoonbaar karakter van de onregelmatigheid - Toezicht

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Aangifte door de Cel voor financiële 
informatieverwerking - Bewijswaarde - Waarde van gewone inlichtingen

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015
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Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 Gerechtelijk Wetboek is artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering van toepassing op de hangende rechtsgedingen; het is bijgevolg onmiddellijk van 
toepassing op alle, vóór zijn inwerkingtreding op 22 november 2013, gepleegde misdrijven die nog 
niet definitief zijn berecht of verjaard (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 
32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - Werking in de tijd

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

- Art. 32 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De onmiddellijke toepassing van de regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig 
verkregen bewijsmateriaal is niet in strijd met artikel 6 EVRM en miskent evenmin het recht van 
verdediging, welke de toelaatbaarheid van het onrechtmatig of onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal niet regelen als dusdanig, aangezien de eerbiediging van het recht op een eerlijk 
proces, waaronder de wijze waarop de bewijselementen werden vergaard, door de rechter moet 
worden beoordeeld in het licht van de gehele rechtspleging (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing - Artikel 6 EVRM - Recht van 
verdediging - Miskenning

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 
32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - Toepassingsgebied - Miskenning van een 
substantiële regel betreffende de organisatie van hoven en rechtbanken

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

De door de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) vergaarde informatie die aan het 
openbaar ministerie wordt meegedeeld overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, heeft slechts de waarde van gewone inlichtingen die door het 
gerechtelijk onderzoek moeten worden nagegaan (1). (1) Zie de concl. van het OM in Pas. 2015, nr. 
….

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Aangifte door de Cel voor financiële 
informatieverwerking - Bewijswaarde - Waarde van gewone inlichtingen

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

 - Bevoegdheid van de strafrechter om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering - 
Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Verjaard verklaarde strafvordering
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Krachtens artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan de strafrechter, wanneer 
de strafvordering verjaard is verklaard, slechts kennis nemen van de burgerlijke rechtsvordering op 
voorwaarde dat deze vóór de verjaring van de strafvordering bij hem is aangebracht (1). (1) Zie M.-
A. Beernaert, H.-D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 
2014, p. 284.

14 oktober 2015 P.2015.0701.F AC nr. ...14 oktober 2015

Wanneer de strafrechter de strafvordering vervallen verklaart, kan hij de burgerlijke 
rechtsvordering van de burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaren zonder na te zien of zij zich vóór 
de verjaring van de strafvordering burgerlijke partij heeft gesteld.

 - Burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter - Verjaard verklaarde strafvordering - 
Bevoegdheid van de strafrechter om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering - 
Voorwaarde - Burgerlijke partijstelling vóór de verjaring van de strafvordering - Nazicht

14 oktober 2015 P.2015.0701.F AC nr. ...14 oktober 2015

CASSATIE

BEVOEGDHEID VAN HET HOF

De rechter beoordeelt in feite of de werknemer zich op het ogenblik van het ongeval onder het 
gezag van de werkgever bevindt; het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 
aangenomen.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Arbeidsongeval - Ongeval overkomen tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst - Werknemer onder het gezag van de werkgever - Begrip - 
Beoordeling van de feitenrechter - Toezicht van het Hof

9 november 2015 S.2015.0039.N AC nr. ...9 november 2015

- Art. 7 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

CASSATIEBEROEP

BURGERLIJKE ZAKEN

In zoverre het middel dat het arrest, dat de bewoordingen ervan niet herneemt, verwijt de 
bewijskracht te miskennen van een brief waarvan het afschrift dat aan het verzoekschrift tot 
cassatie werd gehecht, wel de vermelding van “eensluidend verklaard afschrift” draagt maar niet de 
vermelding van zijn eensluidendheid met het voor het hof van beroep overgelegde stuk, is het niet 
ontvankelijk (1). (1) Zie Cass. 11 september 2009, AR C.08.0274.F-C.08.0301.F, AC 2009, nr. 492 met 
concl. van advocaat-generaal WERQUIN in Pas. 2009, nr. 492.

Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Middel afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht van de akten

11 december 2015 C.2015.0255.F AC nr. ...11 december 2015

STRAFZAKEN

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Cassatieberoep ingesteld door 
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Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de memorie, is de afgevaardigd sanctionerend ambtenaar, 
eiser in cassatie, verplicht zijn memorie mee te delen aan de verweerder.

de afgevaardigd sanctionerend ambtenaar van de Waalse overheidsdienst - Memorie van de 
eiser - Ontvankelijkheid - Verplichting tot mededeling

23 september 2015 P.2015.0828.F AC nr. ...23 september 2015

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep gericht tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die met 
toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, zonder een betwisting 
te moeten beslechten waarbij, in de zin van artikel 131, § 1, 1°, Wetboek van Strafvordering, een 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid wordt aangevoerd waardoor het beslag van goederen en 
de blokkering van bankrekeningen is aangetast, is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) 
Zie Cass. 23 maart 2005, AR P.05.0148.F, AC 2005, nr. 181, met concl. OM in Pas. 2005, nr. 181; 
Cass. 20 april 2010, AR P.09.1750.N, AC 2010, nr. 265.

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Beslag - Strafrechtelijk kortgeding - 
Hoger beroep - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijk cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

4 november 2015 P.2015.1146.F AC nr. ...4 november 2015

- Art. 420 Wetboek van Strafvordering

Op straffe van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, is de afgevaardigd sanctionerend 
ambtenaar van de Waalse overheidsdienst verplicht zijn cassatieberoep te betekenen aan de 
persoon tegen wie het is gericht.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieberoep 
ingesteld door de afgevaardigd sanctionerend ambtenaar van de Waalse overheidsdienst - 
Ontvankelijkheid - Verplichting het cassatieberoep te betekenen

23 september 2015 P.2015.0828.F AC nr. ...23 september 2015

- Art. 427 Wetboek van Strafvordering

Uit artikel 427 Wetboek van Strafvordering volgt dat het cassatieberoep, behoudens wanneer de 
vervolgde partij cassatieberoep indient tegen de veroordelende beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering en buiten de materies waar het cassatieberoep door bijzondere 
bepalingen wordt geregeld, aan de partijen moet worden betekend tegen wie het is gericht, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid; het cassatieberoep van een eiser, verzoeker tot wraking, is niet 
ontvankelijk wanneer uit de rechtspleging niet blijkt dat hij zijn cassatieberoep heeft betekend aan 
de partijen tegen wie hij, als burgerlijke partij, zijn vordering had ingesteld (1). (1) Zie concl. OM. in 
Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Verzoek 
tot wraking van een onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - Cassatieberoep ingesteld 
door de verzoeker tot wraking - Verplichte betekening

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

- Art. 427 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Verzoek tot wraking van een 
onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - Cassatieberoep ingesteld door de verzoeker tot 
wraking - Memorie in cassatie - Verplichting de memorie mede te delen
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eiser, verzoeker tot wraking, wanneer uit 
de rechtspleging niet blijkt dat zij werd meegedeeld aan de andere partijen in de zaak, in het kader 
waarvan werd verzocht de onderzoeksrechter te wraken (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Verzoek tot wraking van een 
onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - Cassatieberoep ingesteld door de verzoeker tot 
wraking - Memorie in cassatie - Verplichting de memorie mede te delen

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekening - Verzoek 
tot wraking van een onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - Cassatieberoep ingesteld 
door de verzoeker tot wraking - Verplichte betekening

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN

In zoverre het middel dat het arrest, dat de bewoordingen ervan niet herneemt, verwijt de 
bewijskracht te miskennen van een brief waarvan het afschrift dat aan het verzoekschrift tot 
cassatie werd gehecht, wel de vermelding van “eensluidend verklaard afschrift” draagt maar niet de 
vermelding van zijn eensluidendheid met het voor het hof van beroep overgelegde stuk, is het niet 
ontvankelijk (1). (1) Zie Cass. 11 september 2009, AR C.08.0274.F-C.08.0301.F, AC 2009, nr. 492 met 
concl. van advocaat-generaal WERQUIN in Pas. 2009, nr. 492.

Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht 
van de akten

11 december 2015 C.2015.0255.F AC nr. ...11 december 2015

STRAFZAKEN

Een grief van miskenning van de bewijskracht van een akte bestaat erin een stuk aan te wijzen 
waarnaar de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst en deze te verwijten dat ze, ofwel aan dat 
stuk een bewering toeschrijft die niet erin voorkomt, ofwel te verklaren dat het stuk een 
vermelding niet bevat die wel erin voorkomt, met andere woorden dat het van dat stuk een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (1). (1) Zie J. de CODT, Les nullités 
de l'instruction et du jugement, Brussel, Larcier, 2006, p. 190.

Strafzaken - Allerlei - Grief van miskenning van de bewijskracht van een akte

23 september 2015 P.2015.0576.F AC nr. ...23 september 2015

Strafzaken - Algemeen - Middel dat de miskenning van een ministeriële omzendbrief aanvoert - 
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De miskenning van een omzendbrief, die geen wet is in de zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek, 
kan niet tot vernietiging leiden (1). (1) Cass. 16 februari 2011, AR P.11.0279.F, AC 2011, nr. 142.

Ontvankelijkheid

4 november 2015 P.2015.0682.F AC nr. ...4 november 2015

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN

De ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel doet tussen de partijen een postcommunautaire 
onverdeeldheid ontstaan die zowel de goederen bevat die aanwezig waren op het ogenblik waarop 
de ontbinding van het huwelijk tussen de echtgenoten terugwerkt, als de vruchten die deze 
goederen nadien hebben opgebracht.

Gevolgen t.a.v. de goederen - Huwelijksvermogensstelsel met gemeenschap van goederen - 
Ontbinding

16 november 2015 C.2013.0520.F AC nr. ...16 november 2015

- Art. 1278, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

Aangezien de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf afhankelijk blijft van de toestemming van 
betrokkene, levert het enkele feit van een dergelijke straf te hebben uitgesproken, geen schending 
op van artikel 37, § 2, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel (1). (1) Cass. 24 maart 2009, AR 
P.08.1881.N, AC 2009, nr. 214.

 - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Belgische rechterlijke overheid - Overlevering - 
Specialiteitsbeginsel - Vervolging en berechting voor een ander feit dan dat welke de reden tot 
overlevering was - Strafrechtspleging geeft aanleiding tot de toepassing van een maatregel die 
de individuele vrijheid beperkt - Toepassing

16 september 2015 P.2015.0869.F AC nr. ...16 september 2015

- Art. 37, § 2, 3° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

EUROPESE UNIE

ALGEMEEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Algemeen - Handvest van de grondrechten - Artikel 50 - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - 
Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Algemeen - Primauteit van het Unierecht

14 januari 2016 F.2014.0015.N AC nr. ...14 januari 2016
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Uit de primauteit van het Unierecht volgt dat de rechter voorrang moet geven aan de bepaling van 
een richtlijn boven een daarmee strijdige bepaling van nationaal recht en dat hij deze laatste 
bepaling buiten toepassing moet laten (1). (1) Zie concl. OM.

Algemeen - Primauteit van het Unierecht

14 januari 2016 F.2014.0015.N AC nr. ...14 januari 2016

De artikelen 4.1 Protocol nr. 7 EVRM, 14.7 IVBPR en 50 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, alsook het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem staan niet in de weg van een 
strafrechtelijke vervolging na een tuchtprocedure, wanneer die niet de kenmerken van een 
strafrechtelijke vervolging draagt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….  

Algemeen - Handvest van de grondrechten - Artikel 50 - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - 
Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Algemeen - Handvest van de grondrechten - Artikel 50 - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - 
Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Wanneer de tuchtrechtelijke vervolgingen een overtreding van tuchtrechtelijke aard betreffen, deze 
geen betrekking heeft op alle burgers maar enkel gericht is op een beperkte categorie personen en 
de opgelegde tuchtstraf noch een hoge geldboete, noch een vrijheidsberoving, noch een langdurig 
beroepsverbod inhoudt, kan de rechter wettig beslissen dat de tuchtvordering tegen een persoon 
niet gelijkstaat aan strafrechtelijke vervolgingen in de zin van artikel 6, § 1er EVRM (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2015, nr. ….  

Algemeen - Handvest van de grondrechten - Artikel 50 - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - 
Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

VERDRAGSBEPALINGEN

Geen enkele regel van de Europese Unie legt de omstandigheden vast waarin de eerbiediging van 
het recht van verdediging moet worden gewaarborgd van de onderdanen van derde landen die 
illegaal op het grondgebied verblijven, vooraleer tegen hen een maatregel wordt uitgevaardigd tot 
handhaving in een welbepaalde plaats, naar aanleiding van een bevel om het grondgebied te 
verlaten; geen schending van artikel 41 Handvest kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de 
vasthoudingsmaatregel niet door een verhoor van de vreemdeling werd voorafgegaan.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Vreemdelingen - Onderdanen van derde landen - Onregelmatig 
verblijf - Bevel om het grondgebied te verlaten - Vasthouding in een welbepaalde plaats - Recht 
van verdediging - Europese norm

9 december 2015 P.2015.1497.F AC nr. ...9 december 2015

Verdragsbepalingen - Algemeen - Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie - 
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Uit de tekst van artikel 41.1 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie blijkt dat 
het recht om te worden gehoord een aspect is van het recht op behoorlijk bestuur en niet erop 
gericht is om ten aanzien van de Lidstaten te worden toegepast maar enkel ten aanzien van de 
instellingen, organen en organismen van de Unie.

Individuele maatregel die iemand ongunstig kan raken - Recht van die persoon om vooraf te 
worden verhoord - Toepassingsgebied

9 december 2015 P.2015.1497.F AC nr. ...9 december 2015

- Art. 41.1 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007

De verplichting om de grondrechten te eerbiedigen zoals ze in het kader van de Europese Unie zijn 
omschreven, geldt voor de lidstaten alleen wanneer ze met toepassing van het communautair recht 
handelen.

Verdragsbepalingen - Beginselen - Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie - 
Toepassingsgebied

9 december 2015 P.2015.1497.F AC nr. ...9 december 2015

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN

Het arrest dat oordeelt dat het bedrieglijk opzet bij het misdrijf van verduistering van activa erin 
bestaat dat de dader zichzelf een voordeel verschaft heeft dat hij anders niet zou hebben gehad 
daar hij wegens zijn vordering in rekening-courant als chirografaire schuldeiser in het faillissement 
uiteindelijk slechts een minimale fractie van dit bedrag zou hebben gerecupereerd, oordeelt aldus 
dat de dader zich een onrechtmatig voordeel heeft verschaft en verantwoordt de beslissing dat het 
bedrieglijk opzet vaststaat naar recht.

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Verduistering van activa - 
Bedrieglijk opzet - Draagwijdte

5 januari 2016 P.2014.1894.N AC nr. ...5 januari 2016

- Art. 489ter, eerste lid, 1° Strafwetboek

FOLTERING - ONMENSELIJKE BEHANDELING

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Palumbo.

 - Onterende behandeling

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

 - Onterende behandeling
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De ernst van de vernedering of van de mensonterende behandeling wordt met name beoordeeld 
op grond van de daarmee gepaard gaande omstandigheden, inzonderheid de duur van de 
bejegening en de fysieke of psychische gevolgen daarvan, alsook, in voorkomend geval, het 
geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer; de rechter beoordeelt in feite 
het geheel van de gedraging die de vervolgde persoon ten laste wordt gelegd wegens het misdrijf 
bepaald in de wetsbepaling die in artikel 417quinquies Strafwetboek wordt bedoeld (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2015, nr. …

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

GEMEENTE

Artikel 136, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet, dat betrekking heeft op het geval waarin de 
gemeenteontvanger, in de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden, het bedrag van 
regelmatige bevelschriften weigert te betalen of zulks uitstelt, is niet van toepassing ingeval het 
gemeentecollege bij de gemeenteontvanger de betaling van het debet van zijn eindrekening 
vordert.

 - Gemeenteontvanger - Weigering of uitstel van betaling van regelmatige bevelschriften - 
Toepassingsgebied

8 januari 2016 C.2014.0133.F AC nr. ...8 januari 2016

- Art. 136, tweede lid Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

Uit artikel 135, §2, Nieuwe Gemeentewet blijkt niet dat de uitgaven die de gemeenten op grond van 
deze wettelijke verplichting moeten doen, definitief ten hunne laste moeten blijven.

 - Nieuwe Gemeentewet - Artikel 135, § 2 - Uitgaven - Wettelijke verplichting

7 januari 2016 C.2015.0231.N AC nr. ...7 januari 2016

- Art. 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988

GERECHTSKOSTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek - Toepassing - Voorwaarde - Begunstigde van de wetten en verordeningen bedoeld in 
de artikelen 580, 1° tot 17°, 581 en 582, 1° en 2°, Ger. W.

19/ 67



LiberCas 3/2016

De rechtsplegingen vermeld bij artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals dat op het 
geschil van toepassing is, betreffen een vordering van of tegen een begunstigde van de wetten en 
verordeningen bedoeld in de artikelen 580, 1° tot 17°, 581 en 582, 1° en 2°, Gerechtelijk Wetboek; 
de vordering van een aangeslotene bij het overzeese sociale zekerheidsstelstel, dat bij de wet van 
17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid wordt geregeld en die hij niet als 
uitkeringsgerechtigde van dat sociale zekerheidsstelsel ingesteld heeft, maar tot terugbetaling van 
de sociale bijdragen die hij voor zijn lidmaatschap betaald heeft, vormt geen dergelijke vordering 
(1). (1) Ter herinnering, het openbaar ministerie concludeerde in dit geding tot de vernietiging op 
het tweede middel omdat het oordeelt dat, aangezien de appelrechters het verval van de 
overeenkomst van lidmaatschap van de verweerder ambtshalve opwerpen terwijl laatstgenoemde 
zich beperkte tot het aanvoeren van de nietigheid ervan – die verschilt van het verval zowel door de 
aard als door het tijdstip waarop ze beoordeeld wordt en de gevolgen ervan in de tijd -, ze een 
middel hadden opgeworpen waarop de verweerder zich niet had beroepen en waarop de eiser, die 
zich redelijkerwijs daaraan niet kon verwachten, niet was verzocht te antwoorden met schending 
van zijn recht van verdediging.

16 november 2015 S.2012.0075.F AC nr. ...16 november 2015

STRAFZAKEN

De beslissing die de beklaagde rechtspersoon veroordeelt tot betaling van de kosten en honoraria 
van de lasthebber ad hoc, is een veroordeling tot de gerechtskosten die deel uitmaakt van de 
strafvordering (1). (Impliciet). (1) Zie F. Lugentz en O. Klees, "Le point sur la responsabilité pénale 
des personnes morales", RDPC, 2008, p. 213 tot 215.

Strafzaken - Allerlei - Beklaagde rechtspersoon - Kosten en honoraria van de lasthebber ad hoc - 
Gerechtskosten - Veroordeling van de rechtspersoon tot de kosten en honoraria van de 
lasthebber ad hoc - Veroordeling maakt deel uit van de strafvordering

4 november 2015 P.2015.1061.F AC nr. ...4 november 2015

- Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)

Onder een tegenstrijdigheid die een gebrek aan redengeving oplevert, wordt een tegenstrijdigheid 
begrepen tussen de redenen of tussen de redenen en het beschikkend gedeelte van eenzelfde 
beslissing; zij kan niet volgen uit de enkele vergelijking van de beslissing die het misdrijf bewezen 
verklaart met de wetsbepalingen waarop die beslissing is gegrond.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Verplichting de vonnissen en arresten met 
redenen te omkleden - Strafzaken - Beslissing op de strafvordering - Veroordeling - 
Tegenstrijdigheid - Gebrek aan redengeving

16 december 2015 P.2015.1112.F AC nr. ...16 december 2015

- Art. 149 Grondwet 1994

GRONDWETTELIJK HOF

 - Prejudiciële vraag - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - Onderscheid gemaakt 
door de wet tussen personen die zich in dezelfde juridische toestand bevinden
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Wanneer de prejudiciële vraag geen door de wet gemaakt onderscheid aanklaagt tussen personen 
die zich in dezelfde juridische toestand bevinden maar op wie verschillende regels van toepassing 
zouden zijn, hoeft die vraag niet te worden gesteld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Prejudiciële vraag - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - Onderscheid gemaakt 
door de wet tussen personen die zich in dezelfde juridische toestand bevinden

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

HELING

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Witwassen - Bewijs - Aangifte door de Cel voor financiële informatieverwerking - 
Bewijswaarde - Waarde van gewone inlichtingen

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

Artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan door de wet van 
10 mei 2007, vereist niet dat de verbeurd te verklaren goederen tot het vermogen van de 
veroordeelde behoren, maar laat enkel toe dat derden, dit zijn personen die niet werden 
veroordeeld voor het witwasmisdrijf of een eraan ten grondslag liggend misdrijf, aanspraken op die 
goederen doen gelden krachtens hun rechtmatig bezit, wat onder meer kan voortspruiten uit de 
goede trouw van deze derden, wanneer zij kunnen geloven in de regelmatigheid van de aard en de 
oorsprong van de goederen (1). (1) Zie: Cass. 14 januari 2004, AR P.03.1185.F, AC 2004, nr. 20 met 
concl. van advocaat-generaal Loop; Cass. 4 maart 2014, AR P.13.1852.N, AC 2014, nr. 170.

 - Witwasmisdrijf - Voorwerp van het misdrijf - Bijzondere verbeurdverklaring - Vereiste - Rechten 
van derden - Draagwijdte - Rechtmatig bezit

15 december 2015 P.2015.1142.N AC nr. ...15 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Witwassen - Grondslag van het witwassen - Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf 
verkregen - Begrip - Strafbare ontduiking van een belastingschuld

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Witwassen - Grondslag van het witwassen - Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf 
verkregen - Begrip - Strafbare ontduiking van een belastingschuld - Voordeel kan in het 
vermogen van de dader worden aangetroffen

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

 - Witwassen - Grondslag van het witwassen - Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf 
verkregen - Begrip - Strafbare ontduiking van een belastingschuld - Voordeel kan in het 
vermogen van de dader worden aangetroffen
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Wanneer het bedrag van de ontdoken belasting niet specifiek in het totaalvermogen van de dader 
van het misdrijf kan worden aangetroffen, kan het niet het als een daad van witwassen worden 
aangemerkt; dat is echter niet het geval wanneer het uit de belastingfraude verkregen voordeel nog 
steeds kan worden aangetroffen (1). (1) Zie de concl. van het OM in Pas. 2015, nr. …

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

De strafbare ontduiking van een belastingschuld kan onder de toepassing vallen van artikel 42, 3°, 
Strafwetboek; in dat geval komt het vermogensvoordeel voort uit een vermindering van de 
geldelijke kosten met gevolgen voor het totaalvermogen van de schuldenaar (1). (1) Zie de concl. 
van het OM in Pas. 2015, nr. ….

 - Witwassen - Grondslag van het witwassen - Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf 
verkregen - Begrip - Strafbare ontduiking van een belastingschuld

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

De door de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) vergaarde informatie die aan het 
openbaar ministerie wordt meegedeeld overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, heeft slechts de waarde van gewone inlichtingen die door het 
gerechtelijk onderzoek moeten worden nagegaan (1). (1) Zie de concl. van het OM in Pas. 2015, nr. 
….

 - Witwassen - Bewijs - Aangifte door de Cel voor financiële informatieverwerking - 
Bewijswaarde - Waarde van gewone inlichtingen

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

HERHALING

Wanneer de appelrechter voor het eerst de staat van wettelijke herhaling vaststelt en dezelfde straf 
uitspreekt als deze uitgesproken door de eerste rechter, dan spreekt hij geen zwaardere straf uit 
zodat geen eenstemmigheid is vereist (1); het feit dat de staat van wettelijke herhaling voor gevolg 
heeft dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 25, § 2, b) Wet Strafuitvoering later in 
aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling, betreft enkel de uitvoering van de 
veroordeling, maar heeft niet voor gevolg dat daardoor een zwaardere straf wordt uitgesproken. (1) 
Zie: Cass. 6 maart 2013, AR P.13.0014.F, AC 2013, nr. 150.

 - Vaststelling van staat van wettelijke herhaling

15 december 2015 P.2015.1225.N AC nr. ...15 december 2015

HINDERLIJKE INRICHTINGEN

 - Waals Gewest - Milieuwetboek - Exploitatievergunning - Procedure van autocontrole - 
Monsterneming - Monster van het door de exploitant geloosde industriële afvalwater - 
Toepasselijke procedure
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De artikelen R.95 tot R.100 en R.106 tot R.108 van Boek I van het Milieuwetboek regelen de 
procedure van monsterneming, analyse en tegenanalyse enkel wanneer de ambtenaren die met de 
opsporing van milieumisdrijven zijn belast, daartoe overgaan bij wijze van onderzoeksmaatregel als 
bepaald in artikel D.146, 2° en 3°, van dat wetboek; die regels zijn niet van toepassing wanneer het 
misdrijf wordt vastgesteld op grond van door de exploitant krachtens artikel D.146, 1°, b, aan die 
ambtenaren overgelegde gegevens.

23 september 2015 P.2015.0841.F AC nr. ...23 september 2015

HOGER BEROEP

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is van toepassing op de daarin op limitatieve wijze 
bepaalde gevallen en niet op alle gevallen waarin de strafrechtelijke toestand van de vervolgde 
persoon in hoger beroep wordt verzwaard (1). (1) Zie Cass. 11 maart 1935, Pas. 1935, p. 183.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenstemmigheid - 
Toepassing

18 november 2015 P.2015.1157.F AC nr. ...18 november 2015

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Het hoger beroep tegen de vonnissen van de politierechtbank wordt binnen dezelfde termijnen 
ingesteld als het hoger beroep tegen de vonnissen van de correctionele rechtbank; die termijn 
bedraagt, in de regel, uiterlijk vijftien dagen na de dag waarop het vonnis op tegenspraak werd 
uitgesproken, zodat hij ingaat vanaf de uitspraak van het vonnis; die termijn wordt berekend vanaf 
de dag volgend op de dag of de gebeurtenis die hem doet ingaan.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Termijn - 
Hoger beroep tegen de vonnissen van de politierechtbank - Berekening van de termijn - Aanvang

16 december 2015 P.2015.1197.F AC nr. ...16 december 2015

- Art. 52, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 172, tweede lid, 174, tweede lid, en 203, § 1 Wetboek van Strafvordering

Aan magistraten van het openbaar ministerie bij de krijgsraad en de magistraten van het openbaar 
ministerie bij het militair gerechtshof behorend tot de tijdelijke personeelsformatie wordt door de 
minister van Justitie een opdracht gegeven bij het openbaar ministerie van een burgerlijk 
rechtscollege; daaruit volgt dat de akte van hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank, 
door een substituut-krijgsauditeur met opdracht bij het parket van het rechtscollege dat het vonnis 
heeft gewezen, wordt ingesteld overeenkomstig artikel 202, 5°, Wetboek van Strafvordering.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis van de 
politierechtbank - Hoger beroep van de procureur des Konings - Hoger beroep ingesteld door een 
substituut-krijgsauditeur met opdracht bij het parket van het rechtscollege - Wettigheid

16 december 2015 P.2015.1197.F AC nr. ...16 december 2015

- Art. 112 Wet 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede 
van het behoud ervan in oorlogstijd

- Art. 202, 5° Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Strafvordering - 
Eenparigheid van stemmen - Toepassing - Wettelijke herhaling voor het eerst in aanmerking 
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Wanneer de appelrechter voor het eerst de staat van wettelijke herhaling vaststelt en dezelfde straf 
uitspreekt als deze uitgesproken door de eerste rechter, dan spreekt hij geen zwaardere straf uit 
zodat geen eenstemmigheid is vereist (1); het feit dat de staat van wettelijke herhaling voor gevolg 
heeft dat de veroordeelde overeenkomstig artikel 25, § 2, b) Wet Strafuitvoering later in 
aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling, betreft enkel de uitvoering van de 
veroordeling, maar heeft niet voor gevolg dat daardoor een zwaardere straf wordt uitgesproken. (1) 
Zie: Cass. 6 maart 2013, AR P.13.0014.F, AC 2013, nr. 150.

genomen in hoger beroep

15 december 2015 P.2015.1225.N AC nr. ...15 december 2015

Wanneer uit de vermelding onderaan het vonnis blijkt dat een van de rechters, volgens de 
authentieke vaststelling van de griffier, in de onmogelijkheid verkeerde te tekenen, is de beslissing 
geldig mits handtekening van de overige leden van de zetel en wordt aldus de bij artikel 211bis 
Wetboek van Strafvordering vereiste eenstemmigheid regelmatig vastgesteld.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - 
Vaststelling - Rechter verkeert in de onmogelijkheid het vonnis te tekenen - Authentieke 
vaststelling door de griffier - Geldige beslissing met de handtekening van de overige leden van de 
zetel

16 december 2015 P.2015.1197.F AC nr. ...16 december 2015

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 785, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Wanneer artikel 211bis Wetboek van Strafvordering van toepassing is op het vonnisgerecht, heeft 
het alleen betrekking op de gevallen waarin de appelrechter veroordeelt wegens feiten waarvoor 
de beklaagde in eerste aanleg werd vrijgesproken of waarin hij de straf verzwaart die door de 
eerste rechter is opgelegd; het gerecht in hoger beroep moet dus niet met eenparige stemmen van 
zijn leden uitspraak doen wanneer het, zonder de beklaagde te veroordelen wegens een feit 
waarvoor hij was vrijgesproken of zonder zijn straf te verzwaren, zich ertoe beperkt de wettelijke 
omschrijving van het hem ten laste gelegde feit te wijzigen, ook als het een zwaarder feit betreft 
(1). (1) Zie Cass. 30 november 2005, AR P.05.1143.F, AC 2005, nr. 636.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - 
Strafvordering - Herkwalificatie

2 december 2015 P.2015.1215.F AC nr. ...2 december 2015

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

De procureur des Konings oefent het ambt van openbaar ministerie uit bij zowel de rechtbank van 
eerste aanleg als bij de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement; wanneer hoger 
beroep werd ingesteld in de vormen en binnen de termijn die bij artikel 203, § 1, Wetboek van 
Strafvordering zijn bepaald, dient het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een vonnis 
van de politierechtbank, niet aan de beklaagde te worden betekend.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Vonnis van de 
politierechtbank - Hoger beroep van de procureur des Konings - Betekening van het rechtsmiddel 
aan de beklaagde

16 december 2015 P.2015.1197.F AC nr. ...16 december 2015

- Art. 150, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 203, § 1, en 205 Wetboek van Strafvordering
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HUUR VAN GOEDEREN

HUISHUUR

Noch uit de tekst van artikel 3, § 6, eerste en tweede lid, van de regels betreffende de 
huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, die 
vervat zijn in de wet van 20 februari 1991, noch uit het dwingend karakter van die bepaling volgt 
dat elk beding dat de huurder toestaat een huurovereenkomst m.b.t. zijn hoofdverblijfplaats, die 
gesloten werd voor een duur die korter is dan of gelijk is aan drie jaar, vervroegd te beëindigen, 
verboden is (1). (1) Zie grotendeels gelijkluidende concl. OM in Pas. 2015.

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Opzegging - Opzegging door de huurder - 
Hoofdverblijfplaats van de huurder - Huurtijd - Huurovereenkomst van korte duur - 
Overeenkomst - Vervroegde beëindiging door de huurder

18 december 2015 C.2014.0367.F AC nr. ...18 december 2015

- Artt. 3, § 6, en 12 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk  wetboek inzake huishuur

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) - Opzegging - Opzegging door de huurder - 
Hoofdverblijfplaats van de huurder - Huurtijd - Huurovereenkomst van korte duur - 
Overeenkomst - Vervroegde beëindiging door de huurder

18 december 2015 C.2014.0367.F AC nr. ...18 december 2015

PACHT

Wanneer de partijen hun schriftelijke overeenkomst als teeltovereenkomst hebben gekwalificeerd, 
moet degene die zich op een pachtovereenkomst beroept, aantonen dat die overeenkomst niet 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, 2°, van de Pachtwet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, 
nr ……

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Bestaan van de pachtovereenkomst - Bewijslast - 
Schriftelijke overeenkomst omschreven als teeltovereenkomst

18 december 2015 C.2015.0064.F AC nr. ...18 december 2015

- Art. 870 Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1315 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 2, 2°, en 3, 2° Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Bestaan van de pachtovereenkomst - Bewijslast - 
Schriftelijke overeenkomst omschreven als teeltovereenkomst

18 december 2015 C.2015.0064.F AC nr. ...18 december 2015

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

ALGEMEEN

Algemeen - Huwelijksvermogensstelsel met gemeenschap van goederen - Ontbinding
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De ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel doet tussen de partijen een postcommunautaire 
onverdeeldheid ontstaan die zowel de goederen bevat die aanwezig waren op het ogenblik waarop 
de ontbinding van het huwelijk tussen de echtgenoten terugwerkt, als de vruchten die deze 
goederen nadien hebben opgebracht.

16 november 2015 C.2013.0520.F AC nr. ...16 november 2015

- Art. 1278, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

De deelgenoot die alleen het genot van een onverdeeld goed heeft gehad, is voor dit uitsluitend 
genot aan de andere deelgenoten een vergoeding verschuldigd; als de echtgenoot die in de 
gezinswoning mag blijven wonen de onderhoudsplichtige is, en de voorlopige onderhoudsbijdragen 
die hij aan de andere echtgenoot betaald heeft meer bedragen dan de helft van de onder de 
partijen te verdelen onverdeelde inkomsten, is de onderhoudsplichtige echtgenoot die de woning 
alleen betrokken heeft, geen enkele bezettingsvergoeding verschuldigd aangezien de voorlopige 
onderhoudsbijdragen een voorschot vormen op het deel van de onderhoudvragende partij in de 
onverdeelde inkomsten.

Algemeen - Huwelijksgemeenschap - Mede-eigendom - Uitsluitend genot van een onverdeeld 
goed

16 november 2015 C.2013.0520.F AC nr. ...16 november 2015

- Art. 577-2, § 3 Burgerlijk Wetboek

INKOMSTENBELASTINGEN

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Artikel 313, tweede lid, WIB92 verhindert dat de belastingplichtige die gebruik heeft gemaakt van 
de mogelijkheid om de bedoelde inkomsten niet te vermelden in zijn aangifte in de 
personenbelasting, alsnog terugbetaling zou vragen van de roerende voorheffing waarvan hij, in 
geval van aangifte, na verrekening terugbetaling had kunnen verkrijgen; deze bepaling verhindert 
echter niet dat de belastingplichtige die ervoor heeft geopteerd om de roerende inkomsten niet 
aan te geven, terugbetaling vordert van de roerende voorheffing die geheel of gedeeltelijk ten 
onrechte werd ingehouden en doorgestort aan de Schatkist.

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Terugvordering - Te volgen procedure

14 januari 2016 F.2014.0016.N AC nr. ...14 januari 2016

- Art. 313, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

LUCHTVAART

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

 - Luchtvaartverzekering - Verzekering - Landverzekering - Klein personenvliegtuig

18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van toepassing op de 
luchtvaartverzekeringen, met uitzondering van de verzekeringen van goederenvervoer; zij is dus 
van toepassing op de verzekeringsovereenkomst voor kleine personenvliegtuigen (1). (1) Zie 
gedeeltelijk gelijkluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. …..

 - Luchtvaartverzekering - Verzekering - Landverzekering - Klein personenvliegtuig
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18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

- Art. 2, § 1 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

 - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - Ziekteverzekering - 
Gerechtigde - Subrogatie door OCMW

7 december 2015 C.2015.0152.N AC nr. ...7 december 2015

Ingevolge de subrogatie, voorzien in artikel 99, § 2, OCMW-wet, stelt het OCMW geen andere 
rechtsvordering in dan die van de gerechtigde, maar stelt het, bij afzonderlijke vordering, de 
rechtsvordering in tot betaling van vergoedingen van de gerechtigde zelf, in wiens rechten het is 
getreden; hieruit volgt dat de rechtbank bevoegd om kennis te nemen van deze vordering, wordt 
bepaald op grond van de bevoegdheidsregels inzake het onderwerp van de vordering van de 
gerechtigde (1). (1) Zie concl. OM.

 - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiële. Persoonlijke) - Ziekteverzekering - 
Gerechtigde - Subrogatie door OCMW

7 december 2015 C.2015.0152.N AC nr. ...7 december 2015

MILIEURECHT

De artikelen R.95 tot R.100 en R.106 tot R.108 van Boek I van het Milieuwetboek regelen de 
procedure van monsterneming, analyse en tegenanalyse enkel wanneer de ambtenaren die met de 
opsporing van milieumisdrijven zijn belast, daartoe overgaan bij wijze van onderzoeksmaatregel als 
bepaald in artikel D.146, 2° en 3°, van dat wetboek; die regels zijn niet van toepassing wanneer het 
misdrijf wordt vastgesteld op grond van door de exploitant krachtens artikel D.146, 1°, b, aan die 
ambtenaren overgelegde gegevens.

 - Waals Gewest - Milieuwetboek - Exploitatievergunning - Procedure van autocontrole - 
Monsterneming - Monster van het door de exploitant geloosde industriële afvalwater - 
Toepasselijke procedure

23 september 2015 P.2015.0841.F AC nr. ...23 september 2015

MISDRIJF

ALLERLEI

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Palumbo.

Allerlei - Onterende behandeling - Begrip - Toepassing

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

Allerlei - Onterende behandeling - Begrip - Toepassing
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De ernst van de vernedering of van de mensonterende behandeling wordt met name beoordeeld 
op grond van de daarmee gepaard gaande omstandigheden, inzonderheid de duur van de 
bejegening en de fysieke of psychische gevolgen daarvan, alsook, in voorkomend geval, het 
geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer; de rechter beoordeelt in feite 
het geheel van de gedraging die de vervolgde persoon ten laste wordt gelegd wegens het misdrijf 
bepaald in de wetsbepaling die in artikel 417quinquies Strafwetboek wordt bedoeld (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2015, nr. …

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Palumbo.

Allerlei - Onterende behandeling - Ernst van de vernederende of mensonterende behandeling - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

De ernst van de vernedering of van de mensonterende behandeling wordt met name beoordeeld 
op grond van de daarmee gepaard gaande omstandigheden, inzonderheid de duur van de 
bejegening en de fysieke of psychische gevolgen daarvan, alsook, in voorkomend geval, het 
geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer; de rechter beoordeelt in feite 
het geheel van de gedraging die de vervolgde persoon ten laste wordt gelegd wegens het misdrijf 
bepaald in de wetsbepaling die in artikel 417quinquies Strafwetboek wordt bedoeld (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Allerlei - Onterende behandeling - Ernst van de vernederende of mensonterende behandeling - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

DEELNEMING

Met de woorden "dader" en "mededader" wordt zonder onderscheid iedereen bedoeld die, 
overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek, een essentiële en onontbeerlijke rol heeft gespeeld bij het 
plegen van het misdrijf (1). (1) Zie Cass. 5 oktober 2005, AR P.05.0444.F, AC 2005, nr. 481.

Deelneming - Dader en mededader

6 januari 2016 P.2015.1217.F AC nr. ...6 januari 2016

Behalve wanneer de hoedanigheid van de dader een essentieel bestanddeel is van het misdrijf, is 
eenieder strafbaar die het strafbaar feit heeft gepleegd en staat het aan de rechter om de dader 
van het misdrijf te bepalen; als daders van een misdrijf worden beschouwd, ook al betreft het een 
overtreding of een door een bijzondere wet omschreven misdrijf, al degenen die door hun 
persoonlijk optreden rechtstreeks aan de uitvoering van het strafbaar feit hebben meegewerkt, 
zodat zonder hun deelneming aan de uitvoering ervan, het misdrijf niet zou zijn gepleegd zoals het 
in concreto werd gepleegd.

Deelneming - Hoedanigheid van dader

4 november 2015 P.2015.0682.F AC nr. ...4 november 2015

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
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De inverdenkingstelling van een verdachte wegens een voortdurend misdrijf betekent niet dat alle 
bestanddelen van dat misdrijf bewezen zijn; op grond van een feitelijke beoordeling inzake het 
voortduren van de onoverkomelijke dwaling, blijft de bodemrechter bijgevolg bevoegd om, als 
daartoe grond bestaat, een misdrijf te rechtvaardigen dat bleef voortduren nadat de dader in 
verdenking was gesteld.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Voortdurend misdrijf - Inverdenkingstelling 
van de dader - Onoverkomelijke dwaling - Misdrijf bleef voortduren na de inverdenkingstelling - 
Voortduren van de onoverkomelijke dwaling - Feitelijke beoordeling door de bodemrechter

2 december 2015 P.2015.0416.F AC nr. ...2 december 2015

- Art. 71 Strafwetboek

Wanneer een beklaagde noodtoestand als rechtvaardigingsgrond aanvoert, hoeft hij het bestaan 
daarvan niet te bewijzen, maar enkel aantonen dat zijn aanvoering niet van alle geloofwaardigheid 
is ontbloot (1). (1) Cass. 24 maart 1999, AR P.98.1127.F, AC 1999, nr. 175; Cass. 11 juni 2010, AR 
C.09.0178.F, AC 2010, nr. 419.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Noodtoestand - Bewijslast

5 januari 2016 P.2015.1203.N AC nr. ...5 januari 2016

SOORTEN

De inverdenkingstelling van een verdachte wegens een voortdurend misdrijf betekent niet dat alle 
bestanddelen van dat misdrijf bewezen zijn; op grond van een feitelijke beoordeling inzake het 
voortduren van de onoverkomelijke dwaling, blijft de bodemrechter bijgevolg bevoegd om, als 
daartoe grond bestaat, een misdrijf te rechtvaardigen dat bleef voortduren nadat de dader in 
verdenking was gesteld.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Voortdurend misdrijf - Inverdenkingstelling 
van de dader - Onoverkomelijke dwaling - Misdrijf bleef voortduren na de inverdenkingstelling - 
Voortduren van de onoverkomelijke dwaling - Feitelijke beoordeling door de bodemrechter

2 december 2015 P.2015.0416.F AC nr. ...2 december 2015

- Art. 71 Strafwetboek

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf uitmaken door eenheid van opzet waarop, 
om die reden, slechts één enkele straf staat, maar, in het tijdvak waarin die misdrijven werden 
gepleegd, de wet werd gewijzigd die de toepasselijke straf bepaalt, moet de straf worden toegepast 
die bij de nieuwe wet wordt ingevoerd, ook al was de straf die ten tijde van het eerste misdrijf was 
bepaald minder zwaar dan die welke door de nieuwe wet is bepaald.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Collectief misdrijf - Werking in de tijd - 
Geldboete - Wet die de opdeciemen verhoogt - Feiten gepleegd voor en na de inwerkingtreding 
van de wet

4 november 2015 P.2015.0682.F AC nr. ...4 november 2015

TOEREKENBAARHEID

Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Beklaagde rechtspersoon - Kosten en honoraria van de 
lasthebber ad hoc - Gerechtskosten - Veroordeling van de rechtspersoon tot de kosten en 
honoraria van de lasthebber ad hoc - Veroordeling maakt deel uit van de strafvordering
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De beslissing die de beklaagde rechtspersoon veroordeelt tot betaling van de kosten en honoraria 
van de lasthebber ad hoc, is een veroordeling tot de gerechtskosten die deel uitmaakt van de 
strafvordering (1). (Impliciet). (1) Zie F. Lugentz en O. Klees, "Le point sur la responsabilité pénale 
des personnes morales", RDPC, 2008, p. 213 tot 215. 

4 november 2015 P.2015.1061.F AC nr. ...4 november 2015

- Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het vonnis dat niet naar de Wet Bescherming Maatschappij verwijst, de kosten ten laste van de 
Staat laat en uitdrukkelijk beslist dat de feiten die de beklaagde ten laste zijn gelegd geen misdrijf 
zijn krachtens artikel 71 Strafwetboek, geldt als een vrijspraak en kan niet worden gelijkgesteld met 
een beslissing tot internering, zelfs wanneer de motivering van de beslissing aangeeft dat een 
interneringsmaatregel geboden is, ter bescherming van de beklaagde en van de maatschappij (1). 
(1) Zie Cass. 5 november 2014, AR P.14.0688.F, AC 2014, nr. 664.

Toerekenbaarheid - Natuurlijke personen - Toepassing van artikel 71 Strafwetboek

23 september 2015 P.2015.0719.F AC nr. ...23 september 2015

Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet beperkt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid maar niet de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de werknemer (1). (1) Cass. 27 januari 1998, AR 
P.96.1265.N, AC 1998, nr. 51.

Toerekenbaarheid - Allerlei - Arbeidsovereenkomst - Aansprakelijkheid van de werknemer - 
Wettelijke beperking - Toepassingsgebied

16 september 2015 P.2015.0838.F AC nr. ...16 september 2015

- Art. 18 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Behoudens wanneer de hoedanigheid van de dader een essentieel bestanddeel van het misdrijf is, 
wat niet het geval is voor de in het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van 
het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein bepaalde misdrijven, is eenieder die het 
strafbaar feit heeft gepleegd strafbaar en staat het aan de rechter om de dader van het misdrijf vast 
te stellen; moeten als daders van een misdrijf worden aangemerkt, ook al gaat het om een 
overtreding of een bij een bijzondere wet bepaald misdrijf, al degenen die door hun persoonlijk 
optreden rechtstreeks aan de uitvoering van het strafbaar feit hebben meegewerkt, op een 
zodanige wijze dat het misdrijf, zonder hun deelname daaraan, niet als dusdanig zou zijn gepleegd 
(1). (1) Cass. 6 november 1967, AC 1967, p. 339.  

Toerekenbaarheid - Algemeen - Dader

16 september 2015 P.2015.0838.F AC nr. ...16 september 2015

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Palumbo.

 - Misdrijf - Onterende behandeling - Ernst van de vernederende of mensonterende behandeling

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

 - Misdrijf - Onterende behandeling - Ernst van de vernederende of mensonterende behandeling
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De ernst van de vernedering of van de mensonterende behandeling wordt met name beoordeeld 
op grond van de daarmee gepaard gaande omstandigheden, inzonderheid de duur van de 
bejegening en de fysieke of psychische gevolgen daarvan, alsook, in voorkomend geval, het 
geslacht, de leeftijd en de gezondheidstoestand van het slachtoffer; de rechter beoordeelt in feite 
het geheel van de gedraging die de vervolgde persoon ten laste wordt gelegd wegens het misdrijf 
bepaald in de wetsbepaling die in artikel 417quinquies Strafwetboek wordt bedoeld (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2015, nr. …

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

Het staat aan de rechter om op grond van hem overgelegde gegevens, in feite te oordelen of de 
opsporingen die tot het openen van een strafdossier hebben geleid proactieve dan wel reactieve 
recherche vormen; het toezicht van het Hof beperkt zich ertoe na te gaan of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen heeft kunnen afleiden die daarmee geen verband houden of die, op 
grond daarvan, niet kunnen worden verantwoord (1). (1) Zie Cass. 4 juni 2002, AR P.02.0387.N, AC 
2002, nr. 340, met concl. van advocaat-generaal P. Duinslaeger.

 - Strafzaken - Opsporingsonderzoek - Bijzondere opsporingsmethoden - Proactieve of reactieve 
recherche - Feitelijke beoordeling

18 november 2015 P.2015.1450.F AC nr. ...18 november 2015

Indien de wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten, moet de rechter in het bijzonder 
nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de 
gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last 
die daaruit voortvloeit voor de overtreder, moet het gevorderde herstel evenredig zijn aan de in 
concreto vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening en moet de maatregel redelijk blijven 
in vergelijking tot de last die hij voor de betrokkene meebrengt; de rechter oordeelt onaantastbaar 
in feite of het gevorderde herstel kennelijk evenredig is met de in concreto vastgestelde aantasting 
van de ruimtelijke ordening en of uit de vergelijking tussen het voordeel voor de ruimtelijke 
ordening dat volgt uit de gevorderde herstelmaatregel en de voor de betrokkene veroorzaakte last 
niet volgt dat de gevorderde herstelmaatregel kennelijk onredelijk is. 

 - Herstelmaatregel - Beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering - Criteria - 
Evenredigheid - Redelijkheid - Draagwijdte

5 januari 2016 P.2014.1754.N AC nr. ...5 januari 2016

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

GERECHTELIJK ONDERZOEK

Uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat een tolk elke pagina moet tekenen van de met zijn 
medewerking opgestelde procedurele handelingen.

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Inverdenkinggestelde is de taal van de 
rechtspleging niet meester - Bijstand van een tolk - Ondertekening door de tolk van de akten van 
de rechtspleging - Verplichting

6 januari 2016 P.2015.1694.F AC nr. ...6 januari 2016

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Beslag - Strafrechtelijk kortgeding - Hoger 
beroep - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijk cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid
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Het cassatieberoep gericht tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die met 
toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, zonder een betwisting 
te moeten beslechten waarbij, in de zin van artikel 131, § 1, 1°, Wetboek van Strafvordering, een 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid wordt aangevoerd waardoor het beslag van goederen en 
de blokkering van bankrekeningen is aangetast, is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) 
Zie Cass. 23 maart 2005, AR P.05.0148.F, AC 2005, nr. 181, met concl. OM in Pas. 2005, nr. 181; 
Cass. 20 april 2010, AR P.09.1750.N, AC 2010, nr. 265.

4 november 2015 P.2015.1146.F AC nr. ...4 november 2015

- Art. 420 Wetboek van Strafvordering

OPSPORINGSONDERZOEK

Het staat aan de rechter om op grond van hem overgelegde gegevens, in feite te oordelen of de 
opsporingen die tot het openen van een strafdossier hebben geleid proactieve dan wel reactieve 
recherche vormen; het toezicht van het Hof beperkt zich ertoe na te gaan of de rechter uit zijn 
vaststellingen geen gevolgen heeft kunnen afleiden die daarmee geen verband houden of die, op 
grond daarvan, niet kunnen worden verantwoord (1). (1) Zie Cass. 4 juni 2002, AR P.02.0387.N, AC 
2002, nr. 340, met concl. van advocaat-generaal P. Duinslaeger.

Opsporingsonderzoek - Bijzondere opsporingsmethoden - Proactieve of reactieve recherche - 
Feitelijke beoordeling door de bodemrechter

18 november 2015 P.2015.1450.F AC nr. ...18 november 2015

De regeling van de proactieve recherche, die een schriftelijke en voorafgaande machtiging inhoudt, 
heeft als doel de autonomie van de speurder onder het toezicht en de leiding van het openbaar 
ministerie te brengen wanneer, teneinde de dader van de bedoelde misdrijven aan te houden, 
relevante gegevens dienen ingezameld en verwerkt te worden die tot het privéleven van de 
betrokkene behoren en die, wegens hun vaagheid geen grond tot een dadelijk repressief optreden 
opleveren (1). (1) Zie Cass. 4 juni 2002, AR P.02.0387.N, AC 2002, nr. 340, met concl. van advocaat-
generaal P. Duinslaeger; Cass. 17 maart 2010, AR P.10.0010.F, AC 2010, nr. 192.

Opsporingsonderzoek - Bijzondere opsporingsmethoden - Proactieve recherche - Voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het openbaar ministerie - Doel

18 november 2015 P.2015.1450.F AC nr. ...18 november 2015

- Art. 28bis, § 2 Wetboek van Strafvordering

ONDERZOEKSGERECHTEN

Het cassatieberoep gericht tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die met 
toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering uitspraak doet, zonder een betwisting 
te moeten beslechten waarbij, in de zin van artikel 131, § 1, 1°, Wetboek van Strafvordering, een 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid wordt aangevoerd waardoor het beslag van goederen en 
de blokkering van bankrekeningen is aangetast, is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk (1). (1) 
Zie Cass. 23 maart 2005, AR P.05.0148.F, AC 2005, nr. 181, met concl. OM in Pas. 2005, nr. 181; 
Cass. 20 april 2010, AR P.09.1750.N, AC 2010, nr. 265.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeksrechter - Beslag - Strafrechtelijk kortgeding - 
Hoger beroep - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijk cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid
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4 november 2015 P.2015.1146.F AC nr. ...4 november 2015

- Art. 420 Wetboek van Strafvordering

ONROEREND EN ROEREND GOED

Artikel 2, 3°, Stedenbouwdecreet, thans artikel 1.1.2, 5°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
omschrijft de functie als het feitelijk gebruik van een onroerend goed of een gedeelte daarvan zodat 
de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed dan ook verwijst naar het voornaamste of 
belangrijkste feitelijk gebruik van dat onroerend goed; de rechter oordeelt op basis van de hem 
overgelegde feitelijke gegevens welke het voornaamste of belangrijkste feitelijk gebruik is van een 
bebouwd onroerend goed waarbij de voor het onroerend goed verleende stedenbouwkundige 
vergunningen een aanwijzing zijn, maar als dusdanig niet beslissend (1). (1) Zie RvSt. nr. 25191 van 
19 september 2011.

 - Stedenbouw - Onroerend goed - Functie - Beoordeling - Criterium

29 december 2015 P.2015.0085.N AC nr. ...29 december 2015

Artikel 2, 3°, Stedenbouwdecreet, thans artikel 1.1.2, 5°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
omschrijft de functie als het feitelijk gebruik van een onroerend goed of een gedeelte daarvan zodat 
de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed dan ook verwijst naar het voornaamste of 
belangrijkste feitelijk gebruik van dat onroerend goed; de rechter oordeelt op basis van de hem 
overgelegde feitelijke gegevens welke het voornaamste of belangrijkste feitelijk gebruik is van een 
bebouwd onroerend goed waarbij de voor het onroerend goed verleende stedenbouwkundige 
vergunningen een aanwijzing zijn, maar als dusdanig niet beslissend (1). (1) Zie RvSt. nr. 25191 van 
19 september 2011.

 - Stedenbouw - Onroerend goed - Functie - Beoordeling - Taak van de rechter

29 december 2015 P.2015.0085.N AC nr. ...29 december 2015

POLITIE

Artikel 32 Wet Politieambt dat bepaalt dat in geval van samenloop van een gerechtelijke 
aanhouding in de zin van artikel 15, 1° en 2°, van die wet, met een bestuurlijke aanhouding, de 
vrijheidsberoving niet langer mag duren dan vierentwintig uren, heeft betrekking op de toestand 
waarin feiten die behoren tot eenzelfde feitencomplex, zowel aanleiding geven tot een bestuurlijke 
aanhouding als tot een gerechtelijke aanhouding die gepaard gaat met of volgt op deze bestuurlijke 
aanhouding.

 - Wet Politieambt - Artikel 32 - Bestuurlijke aanhouding - Gerechtelijke aanhouding - Samenloop

15 december 2015 P.2015.1548.N AC nr. ...15 december 2015

PREJUDICIEEL GESCHIL

 - Vraag aan het Grondwettelijk Hof - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - 
Onderscheid gemaakt door de wet tussen personen die zich in dezelfde juridische toestand 
bevinden
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Wanneer de prejudiciële vraag geen door de wet gemaakt onderscheid aanklaagt tussen personen 
die zich in dezelfde juridische toestand bevinden maar op wie verschillende regels van toepassing 
zouden zijn, hoeft die vraag niet te worden gesteld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

 - Vraag aan het Grondwettelijk Hof - Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen - 
Onderscheid gemaakt door de wet tussen personen die zich in dezelfde juridische toestand 
bevinden

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

RECHT VAN VERDEDIGING

STRAFZAKEN

Wanneer de rechter de kwalificatie wijzigt, dient hij met name erop toe te zien dat de beklaagde 
zich tegen de nieuwe kwalificatie kan verweren; aangezien het hof van beroep, op het hoger beroep 
van de beklaagde en van het openbaar ministerie, uitspraak doende bij verstek, de omschrijving van 
de feiten heeft gewijzigd door daar een verzwarende omstandigheid aan toe te voegen, door ten 
gevolge van het verzet uitspraak te doen op tegenspraak en door te oordelen dat de feiten de aldus 
aangevulde omschrijving dienden te krijgen, zijn de appelrechters niet gehouden de beklaagde 
daarvan op de hoogte brengen omdat die kwalificatie dezelfde is als die van het arrest waartegen 
hij verzet heeft aangetekend en hij de gelegenheid krijgt zich daartegen te verweren (1). (1) Zie 
Cass. 5 januari 1971, AC 1971, p. 428.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele rechtbank - Veroordeling - Hoger beroep van de 
beklaagde en van het openbaar ministerie - Hof van beroep - Verstek van de beklaagde - 
Herkwalificatie - Verzet van de beklaagde - Veroordeling wegens de nieuwe kwalificatie - Recht 
om zich tegen de nieuwe kwalificatie te verweren - Kwalificatie reeds gewijzigd in de 
verstekbeslissing waartegen de beklaagde in verzet is gekomen

2 december 2015 P.2015.1215.F AC nr. ...2 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing - Miskenning van het recht van 
verdediging

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Artikel 2bis, § 2, zesde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat de afstand van het recht op 
bijstand door een advocaat in het proces-verbaal van verhoor kan worden vermeld.

Strafzaken - Inverdenkinggestelde van zijn vrijheid beroofd - Verhoor - Bijstand van de advocaat - 
Afstand - Vorm

6 januari 2016 P.2015.1694.F AC nr. ...6 januari 2016

Strafzaken - Stuk vermeldt een ander niet gevoegd dossier als bron van de aangebrachte 
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Noch het recht op een eerlijk proces noch het recht van verdediging verplichten de rechter om bij 
de debatten een afschrift te voegen van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt, enkel 
omdat één van de aan zijn onderzoek voorgelegde stukken dat dossier vermeldt als de bron van de 
daarin aangebrachte inlichtingen; het recht op tegenspraak houdt in dat de inverdenkinggestelde de 
mogelijkheid heeft kennis te nemen van elk aan de rechter voorgelegd stuk of elke aan de rechter 
voorgelegde opmerking teneinde zijn beslissing te beïnvloeden en deze te betwisten; het enkele feit 
dat de stukken uit een afzonderlijk dossier met betrekking tot samenhangende feiten, niet werden 
gevoegd, miskent het recht van verdediging niet, voor zover ze niet ertoe bijdragen de beslissing 
van de rechter te vormen (1). (1) Zie Cass. 3 oktober 2012, AR P.12.0758.F, AC 2012, nr. 509, met 
concl. van advocaat-generaal Vandermeersch in Pas.

inlichtingen - Verplichting om een afschrift te voegen van het dossier dat niet bij de rechter 
aanhangig is gemaakt

18 november 2015 P.2015.1450.F AC nr. ...18 november 2015

- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De rechter die, om een door de verdediging opgeworpen exceptie af te wijzen, zich op een door 
haar niet aangevoerde wetsbepaling van openbare orde steunt, miskent het algemeen beginsel van 
eerbiediging van het recht van verdediging niet.

Strafzaken - Recht op tegenspraak - Afwijzing van een exceptie - Beslissing gegrond op een 
wetsbepaling van openbare orde

6 januari 2016 P.2015.0855.F AC nr. ...6 januari 2016

Uit de omstandigheid dat de appelrechters bij valsheid en gebruik van valse stukken het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden op andere gronden dan de eerste rechter bewezen achten, 
volgt niet dat zij de omschrijving van de telastlegging hebben gewijzigd en dat zij de eiser de 
gelegenheid dienden te geven daarover standpunt in te nemen.

Strafzaken - Valsheid en gebruik van valse stukken - Constitutieve bestanddelen - Bedrieglijk 
opzet of oogmerk om te schaden - Andere motivering dan in eerste aanleg - Draagwijdte

5 januari 2016 P.2015.0045.N AC nr. ...5 januari 2016

De onmiddellijke toepassing van de regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig 
verkregen bewijsmateriaal is niet in strijd met artikel 6 EVRM en miskent evenmin het recht van 
verdediging, welke de toelaatbaarheid van het onrechtmatig of onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal niet regelen als dusdanig, aangezien de eerbiediging van het recht op een eerlijk 
proces, waaronder de wijze waarop de bewijselementen werden vergaard, door de rechter moet 
worden beoordeeld in het licht van de gehele rechtspleging (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke toepassing - Miskenning van het recht van 
verdediging

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

RECHTEN VAN DE MENS

ALLERLEI

Allerlei - Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie - Toepassingsgebied
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De verplichting om de grondrechten te eerbiedigen zoals ze in het kader van de Europese Unie zijn 
omschreven, geldt voor de lidstaten alleen wanneer ze met toepassing van het communautair recht 
handelen.

9 december 2015 P.2015.1497.F AC nr. ...9 december 2015

Uit de tekst van artikel 41.1 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie blijkt dat 
het recht om te worden gehoord een aspect is van het recht op behoorlijk bestuur en niet erop 
gericht is om ten aanzien van de Lidstaten te worden toegepast maar enkel ten aanzien van de 
instellingen, organen en organismen van de Unie.

Allerlei - Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie - Individuele maatregel die iemand 
ongunstig kan raken - Recht van die persoon om vooraf te worden verhoord - Toepassingsgebied

9 december 2015 P.2015.1497.F AC nr. ...9 december 2015

- Art. 41.1 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 12 december 2007

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

Wanneer de tuchtrechtelijke vervolgingen een overtreding van tuchtrechtelijke aard betreffen, deze 
geen betrekking heeft op alle burgers maar enkel gericht is op een beperkte categorie personen en 
de opgelegde tuchtstraf noch een hoge geldboete, noch een vrijheidsberoving, noch een langdurig 
beroepsverbod inhoudt, kan de rechter wettig beslissen dat de tuchtvordering tegen een persoon 
niet gelijkstaat aan strafrechtelijke vervolgingen in de zin van artikel 6, § 1er EVRM (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2015, nr. ….  

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

De artikelen 4.1 Protocol nr. 7 EVRM, 14.7 IVBPR en 50 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, alsook het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem staan niet in de weg van een 
strafrechtelijke vervolging na een tuchtprocedure, wanneer die niet de kenmerken van een 
strafrechtelijke vervolging draagt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….  

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015
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VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Uit de in artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vastgelegde 
prioriteitenorde en de daarbij gehanteerde uitzonderingen volgt dat, nog meer dan de aard van de 
overtreding, de aantasting van de goede plaatselijke ordening bepalend is voor de keuze van de 
herstelmaatregel, zowel in het door artikel 6.1.41, § 1, 1°, als in het door artikel 6.1.41, § 1, 2°, 
bedoelde geval en het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ruimtelijke 
ordening door het misdrijf is geschaad en de maatregel ertoe strekt de plaatselijke ordening te 
herstellen; krachtens artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 159 Grondwet moet de 
rechter nagaan of de beslissing van de herstelvorderende overheid om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op een goede ruimtelijke ordening is 
genomen en moet hij een vordering die is gestoeld op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke 
ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, buiten 
gevolg laten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Eerste Aanvullend 
Protocol EVRM - Herstelmaatregel - Motivering van de herstelmaatregel - Aantasting van de 
plaatselijke ruimtelijke ordening - Beoordeling

5 januari 2016 P.2014.1754.N AC nr. ...5 januari 2016

De onmiddellijke toepassing van de regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig 
verkregen bewijsmateriaal is niet in strijd met artikel 6 EVRM en miskent evenmin het recht van 
verdediging, welke de toelaatbaarheid van het onrechtmatig of onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal niet regelen als dusdanig, aangezien de eerbiediging van het recht op een eerlijk 
proces, waaronder de wijze waarop de bewijselementen werden vergaard, door de rechter moet 
worden beoordeeld in het licht van de gehele rechtspleging (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de 
toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke 
toepassing - Schending artikel 6 E.V.R.M.

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Noch het recht op een eerlijk proces noch het recht van verdediging verplichten de rechter om bij 
de debatten een afschrift te voegen van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt, enkel 
omdat één van de aan zijn onderzoek voorgelegde stukken dat dossier vermeldt als de bron van de 
daarin aangebrachte inlichtingen; het recht op tegenspraak houdt in dat de inverdenkinggestelde de 
mogelijkheid heeft kennis te nemen van elk aan de rechter voorgelegd stuk of elke aan de rechter 
voorgelegde opmerking teneinde zijn beslissing te beïnvloeden en deze te betwisten; het enkele feit 
dat de stukken uit een afzonderlijk dossier met betrekking tot samenhangende feiten, niet werden 
gevoegd, miskent het recht van verdediging niet, voor zover ze niet ertoe bijdragen de beslissing 
van de rechter te vormen (1). (1) Zie Cass. 3 oktober 2012, AR P.12.0758.F, AC 2012, nr. 509, met 
concl. van advocaat-generaal Vandermeersch in Pas.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - 
Stuk vermeldt een ander niet gevoegd dossier als bron van de aangebrachte inlichtingen - 
Verplichting om een afschrift te voegen van het dossier dat niet bij de rechter aanhangig is 
gemaakt

18 november 2015 P.2015.1450.F AC nr. ...18 november 2015

- Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafzaken - Bewijsvoering - Regels inzake de 
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke 
toepassing - Schending artikel 6 E.V.R.M.

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Wanneer de tuchtrechtelijke vervolgingen een overtreding van tuchtrechtelijke aard betreffen, deze 
geen betrekking heeft op alle burgers maar enkel gericht is op een beperkte categorie personen en 
de opgelegde tuchtstraf noch een hoge geldboete, noch een vrijheidsberoving, noch een langdurig 
beroepsverbod inhoudt, kan de rechter wettig beslissen dat de tuchtvordering tegen een persoon 
niet gelijkstaat aan strafrechtelijke vervolgingen in de zin van artikel 6, § 1er EVRM (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2015, nr. ….  

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Protocol nr. 7 - Artikel 4.1 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Protocol nr. 7 - Artikel 4.1 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

De artikelen 4.1 Protocol nr. 7 EVRM, 14.7 IVBPR en 50 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, alsook het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem staan niet in de weg van een 
strafrechtelijke vervolging na een tuchtprocedure, wanneer die niet de kenmerken van een 
strafrechtelijke vervolging draagt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….  

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Protocol nr. 7 - Artikel 4, § 1 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Protocol nr. 7 - Artikel 4.1 - Beginsel "non bis in idem" - 
Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

In de zin van artikel 6, § 1er EVRM wordt een vervolging als strafrechtelijk omschreven wanneer ze 
volgens het interne recht aan een strafrechtelijke omschrijving beantwoordt, wanneer het misdrijf, 
naargelang zijn aard, geldt voor alle burgers of wanneer de bestraffing van het misdrijf, naargelang 
de aard en de ernst ervan, een repressief dan wel een preventief oogmerk heeft (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2015, nr. ….  

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Strafvervolging
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14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

RECHTERLIJK GEWIJSDE

GEZAG VAN GEWIJSDE

Als de feiten die geleid hebben tot een beslissing tijdens de eerste procedure, onderscheiden zijn 
van de feiten die aangevoerd worden tijdens de tweede procedure, is er geen gezag van gewijsde.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Oorzaak - Onderscheiden feiten

11 december 2015 C.2014.0581.F AC nr. ...11 december 2015

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

Het middel van niet-ontvankelijkheid dat voortvloeit uit het gezag van gewijsde in burgerlijke zaken 
veronderstelt dat het voorwerp, de oorzaak en de partijen dezelfde zijn (1). (1) Zie Cass. 27 mei 
2004, AR C.03.0069.N, AC 2004, nr. 290.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Voorrangsplichtige bestuurder - Fout

11 december 2015 C.2014.0581.F AC nr. ...11 december 2015

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

De oorzaak in de zin van artikel 23, Gerechtelijk Wetboek bestaat uit het feit en het recht dat 
toegepast wordt op het feit.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Begrip van de oorzaak

11 december 2015 C.2014.0581.F AC nr. ...11 december 2015

- Art. 23 Gerechtelijk Wetboek

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst voortzet nadat hij de onmiddellijke beëindiging 
ervan door de werkgever heeft vastgesteld wegens een belangrijke eenzijdige wijziging van 
essentiële bestanddelen van de overeenkomst, kan dit inhouden dat door hem afstand werd 
gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te wijten onregelmatige beëindiging en dat een 
stilzwijgend akkoord is bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

 - Afstand - Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige wijziging - Verbreking van de 
overeenkomst - Uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst

9 november 2015 S.2013.0042.N AC nr. ...9 november 2015

- Art. 1134 Burgerlijk Wetboek

De artikelen 4.1 Protocol nr. 7 EVRM, 14.7 IVBPR en 50 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, alsook het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem staan niet in de weg van een 
strafrechtelijke vervolging na een tuchtprocedure, wanneer die niet de kenmerken van een 
strafrechtelijke vervolging draagt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….  

 - "Non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing
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14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

 - Niet-terugwerking van de wet

14 januari 2016 F.2014.0015.N AC nr. ...14 januari 2016

Het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerking van de wet, dat besloten ligt in artikel 2 
Burgerlijk Wetboek, kan niet verantwoorden dat geen voorrang wordt gegeven aan de bepaling van 
een richtlijn, ten voordele van een daarmee strijdige bepaling van nationaal recht (1). (1) Zie concl. 
OM.

 - Niet-terugwerking van de wet

14 januari 2016 F.2014.0015.N AC nr. ...14 januari 2016

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - "Non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

De stilzwijgende afstand wordt niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor 
geen andere uitleg vatbaar zijn; de rechter oordeelt in feite of er stilzwijgende afstand van recht is, 
met dien verstande dat het Hof nagaat of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen een 
dergelijke afstand heeft kunnen afleiden.

 - Afstand - Bewijs - Onaantastbare beoordeling

9 november 2015 S.2013.0042.N AC nr. ...9 november 2015

Wanneer de tuchtrechtelijke vervolgingen een overtreding van tuchtrechtelijke aard betreffen, deze 
geen betrekking heeft op alle burgers maar enkel gericht is op een beperkte categorie personen en 
de opgelegde tuchtstraf noch een hoge geldboete, noch een vrijheidsberoving, noch een langdurig 
beroepsverbod inhoudt, kan de rechter wettig beslissen dat de tuchtvordering tegen een persoon 
niet gelijkstaat aan strafrechtelijke vervolgingen in de zin van artikel 6, § 1er EVRM (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2015, nr. ….  

 - "Non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Het algemeen rechtsbeginsel Fraus omnia corrumpit verbiedt elk bedrog of elke oneerlijkheid met 
het oogmerk om te schaden of winst te behalen; daaruit volgt dat om de oneerlijke handeling als 
bedrog aan te merken, deze moet zijn begaan om te schaden of winst te behalen; het middel dat 
ervan uitgaat dat het volstaat dat de oneerlijke handeling opzettelijk is en zodoende schaadt, faalt 
naar recht.

 - "Fraus omnia corrumpit" - Begrip

16 november 2015 S.2014.0097.F AC nr. ...16 november 2015

 - "Non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - Toepassing
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

De appelrechter kan zijn beslissing motiveren door verwijzing naar de redenen van het beroepen 
vonnis zonder deze te moeten weergeven, voor zover duidelijk is over welke redenen het gaat.

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Motiveringsplicht - 
Verwijzing naar het beroepen vonnis

21 december 2015 C.2014.0475.N AC nr. ...21 december 2015

- Art. 149 Grondwet 1994

Geen enkele bepaling legt de onderzoeksgerechten de verplichting op om in hun beslissing de 
toegepaste procedurele bepalingen te vermelden, zodat een vergissing bij de vermelding daarvan 
niet tot cassatie kan leiden. 

Algemeen - Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Verwijzing naar de procedurevoorschriften - Niet-
toepassing

16 september 2015 P.2015.1240.F AC nr. ...16 september 2015

ALLERLEI

Uit artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de correctionele 
rechtbank, die uitspraak doet in hoger beroep, de aard en de strafmaat enkel moet motiveren 
wanneer het een rijverbod oplegt; bijgevolg heeft de correctionele rechtbank die uitspraak doet in 
hoger beroep en die niet alleen het rijverbod motiveert maar ook de andere door haar, boven de 
werkstraf, verkozen straffen, noodzakelijkerwijs de redenen opgegeven waarom de gevraagde 
werkstraf niet werd toegekend (1). (1) Met verwijzing naar het arrest van het Hof van 24 september 
2008 (Cass. 24 september 2008, AR P.08.1234.F, AC 2008, nr. 504, met concl. OM), had het 
openbaar ministerie geconcludeerd dat het bestreden vonnis niet regelmatig was gemotiveerd 
omdat de appelrechters in hun beslissing nergens het verzoek van de beklaagde hadden vermeld 
om hem een werkstraf toe te kennen, zodat het leek alsof zij dat verzoek niet in aanmerking 
hadden genomen.

Allerlei - Verzoek om een werkstraf op te leggen - Weigering van toekenning - Motivering - 
Correctionele rechtbank doet uitspraak in hoger beroep

14 oktober 2015 P.2015.0483.F AC nr. ...14 oktober 2015

- Art. 37ter, § 3, tweede lid Strafwetboek

GEEN CONCLUSIE

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 
Tegenstrijdigheid in de motivering - Begrip
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Er bestaat tegenstrijdigheid in de motivering als bedoeld bij artikel 149 Grondwet en artikel 1138, 
4°, Gerechtelijk Wetboek wanneer er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de redenen van de 
beslissing onderling of tussen de redenen en het dictum; dit is niet het geval wanneer de 
tegenstrijdigheid bestaat tussen de redenen van de beslissing en de gegevens van het strafdossier.

5 januari 2016 P.2014.0844.N AC nr. ...5 januari 2016

Het arrest dat de telastlegging van valsheid en gebruik van valse stukken bewezen verklaart in de 
bewoordingen van de wet, stelt aldus vast dat alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf zijn 
verenigd en, bijgevolg, dat de valsheid, voorwerp van die telastlegging, een beschermd geschrift 
betreft; bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie hoeft het arrest die beslissing niet nader 
te motiveren (1). (1) Zie over de factuur als beschermd geschrift: Cass. 5 mei 2004, AR P.04.0063.F ( 
onuitgegeven); Cass. 5 december 2000, AR P.99.0245.N, AC 2000, nr. 671;; Cass. 5 februari 1997, AR 
P.96.0927.F, AC 1997, nr. 64; Cass. 19 september 1995, AR P. 94.0377.N, AC 1995, nr.388; Cass. 25 
oktober 1988, AR nr. 2183, AC 1988-89, nr. 112;  T. BYL, "De factuur in het strafrecht", in G. BALLON 
en I. SAMOY (eds.), De factuur en verwante documenten, Brugge, Vandenbroele, 2009, (255) 263, 
nr. 348-349; E. DlRIX en G.L. BALLON, Factuur, in APR, Mechelen, Kluwer, 2012, 369, nr. 718-719; S. 
VAN DYCK, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
296-297, nr. 166; L. DELBROUCK, "Hoe vals kan een factuur zijn" (noot onder Cass. 14 december 
2010), RABG 2011, (590) 590, nr. 3.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Valsheid en 
gebruik van valse stukken - Vereniging van alle constitutieve bestanddelen - Draagwijdte - 
Beschermd geschrift

5 januari 2016 P.2014.0844.N AC nr. ...5 januari 2016

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

Een vergissing in de bedoelde wetsbepaling leidt niet tot cassatie (1). (1) Zie Cass. 3 mei 2000, AR 
P.99.1197.F, AC 2000, nr. 268; R. Declercq, Procédure pénale, R.P.D.B., Aanvulling IX, nrs. 1414 en 
1430.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Motivering 
in rechte - Beslissing op de strafvordering - Veroordeling - Vermelding van de wetsbepalingen - 
Vergissing

16 december 2015 P.2015.1112.F AC nr. ...16 december 2015

- Art. 422 Wetboek van Strafvordering

De beslissing die het verzet ontvankelijk verklaart, houdt niet in dat de verstekprocedure verdwijnt; 
aangezien de verwijzing naar de bestanddelen van een als ongedaan beschouwde beslissing niet van 
dien aard is om het vonnis op verzet ongeldig te maken, kan de rechter uitspraak doen over de 
grond van de vervolging door de bewoordingen van de verstekbeslissing over te nemen (1). (1) Zie 
Cass. 15 oktober 2008, AR P.08.0421.F, AC 2008, nr. 548; R. Declercq, Opposition en matière 
répressive, RPDB, Aanvulling, dl. 8, Brussel, 1995, p. 508, nrs. 225 tot 227; M.-A. Beernaert, H.D. 
Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 7de uitgave, Die Keure 2014, dl. II, p. 
1375.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 
Strafvordering - Verstekvonnis - Verzet - Ontvankelijk verzet - Vonnis op verzet - Vonnis neemt de 
bewoordingen van de verstekbeslissing over - Wettigheid

2 december 2015 P.2015.1215.F AC nr. ...2 december 2015
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Onder een tegenstrijdigheid die een gebrek aan redengeving oplevert, wordt een tegenstrijdigheid 
begrepen tussen de redenen of tussen de redenen en het beschikkend gedeelte van eenzelfde 
beslissing; zij kan niet volgen uit de enkele vergelijking van de beslissing die het misdrijf bewezen 
verklaart met de wetsbepalingen waarop die beslissing is gegrond.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 
Motivering - Beslissing op de strafvordering - Veroordeling - Tegenstrijdigheid - Gebrek aan 
redengeving

16 december 2015 P.2015.1112.F AC nr. ...16 december 2015

- Art. 149 Grondwet 1994

De vonnissen van de correctionele rechtbank moeten alleen de wetsbepalingen vermelden die het 
feit strafbaar stellen en die daarop straffen stellen, wanneer ze tot veroordeling leiden (1). (1) Zie 
Cass. 23 oktober 2001, AR P.00.0304.N, AC 2001, nr. 565.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vermelding 
van de wettelijke bepalingen - Bestanddelen van het misdrijf - Misdrijf waarvoor beklaagde niet 
wordt veroordeeld

16 december 2015 P.2015.1147.F AC nr. ...16 december 2015

- Artt. 163 en 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering

- Art. 149 Grondwet 1994

OP CONCLUSIE

Schendt de artikelen 12, tweede lid, Grondwet, 32 Wet Politieambt, 2 en 18, §1, eerste lid, 
Voorlopige Hechteniswet, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beslissing 
bevestigt van de raadkamer waarbij de voorlopige hechtenis bij een eerste verschijning werd 
gehandhaafd, wanneer de redenen ervan niet toelaten uit te maken of er sprake is van een 
samenloop van een gerechtelijke aanhouding met een bestuurlijke aanhouding in de zin van artikel 
32 Wet Politieambt en of dienvolgens het bevel tot aanhouding regelmatig aan de eiser werd 
betekend binnen vierentwintig uur vanaf zijn vrijheidsbeneming.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Voorlopige 
hechtenis - Handhaving - Eerste verschijning - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevestiging 
van de beschikking van de raadkamer die de hechtenis handhaaft - Redengeving - 
Onmogelijkheid uit te maken of er samenloop tussen gerechtelijke en bestuurlijke aanhouding 
is - Onmogelijkheid uit te maken of het bevel tot aanhouding binnen vierentwintig uur werd 
betekend

15 december 2015 P.2015.1548.N AC nr. ...15 december 2015

SCHULDVERGELIJKING

 - Begrip
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Schuldvergelijking vereist het bestaan van twee schulden die elkaar compenseren en is derhalve 
slechts mogelijk tussen twee schuldenaars die tevens tegenover elkaar een schuldvordering 
hebben; de enkele omstandigheid dat een vennoot tegenover de vennootschap een 
schuldvordering heeft omdat hij eigen gelden heeft aangewend tot betaling van de schulden van die 
vennootschap en dat hij tot terugbetaling daarvan gelden opneemt uit zijn rekening-courant, maakt 
geen schuldvergelijking uit aangezien die omstandigheid niet voor gevolg heeft dat daardoor een 
eigen schuld van de vennoot jegens de vennootschap bestaat (1). (1) Cass. 15 mei 2014, AR 
C.13.0552.N, AC 2014, nr. 348 met concl. van advocaat-generaal C. Vandewal. 

5 januari 2016 P.2014.1894.N AC nr. ...5 januari 2016

- Art. 1298 Burgerlijk Wetboek

SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN

De rechter beoordeelt of, op het ogenblik dat de fout wordt begaan, de daaruit voortvloeiende 
schade voorzienbaar is; door te oordelen dat ingevolge de opeenvolging van de feiten de door de 
politieagente veroorzaakte lichamelijke schade het gevolg is van haar geestelijke 
gezondheidstoestand, die op haar beurt het gevolg is van de pesterijen waarvan zij het slachtoffer 
was, verantwoordt het hof van beroep het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die 
pesterijen en de telastleggingen onopzettelijke doding of onopzettelijke slagen en verwondingen 
naar recht; door een rechtstreeks verband te leggen tussen de interneringsmodaliteiten van de 
politieagente en haar geestelijke toestand, die overigens als het gevolg wordt beschouwd van de 
pesterijen en de onterende behandeling, miskent het arrest het begrip oorzakelijk verband niet en 
verantwoordt het de veroordeling van de eiser naar recht (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Onopzettelijk doden - 
Oorzakelijk verband tussen de fout en de zelfmoord - Voorzienbaarheid van de schade - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Palumbo.

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Onopzettelijk doden - 
Oorzakelijk verband tussen de fout en de zelfmoord - Voorzienbaarheid van de schade - 
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

9 december 2015 P.2015.0578.F AC nr. ...9 december 2015

Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens het onopzettelijk doden van een persoon, moet de 
rechtbank onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat waardoor de 
doding is veroorzaakt; daarbij moet ze met name alle fouten in aanmerking nemen die dat gebrek 
aan voorzichtigheid of voorzorg kunnen opleveren, ongeacht of ze de beklaagde al dan niet ten 
laste zijn gelegd (1). (1) Cass. 20 november 1996, AR P.96.1111.F, AC 1996, nr. 444.

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg

16 september 2015 P.2015.0353.F AC nr. ...16 september 2015

- Artt. 418-420 Strafwetboek
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SOCIALE ZEKERHEID

WERKNEMERS

Voor de toepassing artikel 19, § 2, 5°, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet is het onverschillig door 
wie het voordeel wordt toegekend en volstaat de vaststelling dat het voordeel arbeidsgereedschap 
of werkkledij betreft; het onderdeel dat ervan uitgaat dat de regel enkel kan worden toegepast op 
door de werkgever bepaald arbeidsgereedschap en niet op door derden toegekend 
arbeidsgereedschap, faalt naar recht.

Werknemers - Bijdrageheffing - Loon - Voordelen - Arbeidsgereedschap - Bepaling

9 november 2015 S.2014.0004.N AC nr. ...9 november 2015

STEDENBOUW

ALGEMEEN

Wanneer, met toepassing van artikel 301, derde lid, Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(BWRO), de verrichtingen van opsporing en vaststelling de kenmerken van een huiszoeking dragen, 
mogen ze door de ambtenaren en gezagsdragers enkel worden uitgevoerd indien er aanwijzingen 
zijn voor het bestaan van een misdrijf en de persoon die ter plaatse aanwezig is daarvoor de 
toestemming heeft gegeven of op voorwaarde dat de politierechter hen daartoe heeft gemachtigd; 
die bepaling schrijft niet voor dat het proces-verbaal dat na een huiszoeking wordt opgemaakt, de 
aanwijzingen vermeldt van een vóór het opstellen daarvan bestaand misdrijf en de toestemming 
van de personen die ter plaatse aanwezig zijn.

Algemeen - Brussels Gewest - Opsporing en vaststelling van overtredingen - Huiszoeking

4 november 2015 P.2014.1114.F AC nr. ...4 november 2015

ALLERLEI

Agrarische activiteiten zijn activiteiten gericht op de productie van vruchten, gewassen of vee en 
para-agrarische activiteiten zijn activiteiten die onmiddellijk bij landbouw aansluiten of erop 
afgestemd zijn; een hondenkwekerij is vreemd aan landbouw en kan evenmin worden aangemerkt 
als een para-agrarisch bedrijf want het fokken van honden sluit immers niet onmiddellijk aan bij 
landbouw of is evenmin erop afgestemd (1). (1) Zie RvSt. nr. 96811 van 21 juni 2001, RvSt. nr. 
112780 van 21 november 2002, RvSt. nr. 161270 van 12 juli 2006, RvSt. nr. 167375 van 1 februari 
2007; RvSt. nr. 201009 van 17 februari 2010. 

Allerlei - Agrarische en para-agrarische activiteiten

29 december 2015 P.2015.0085.N AC nr. ...29 december 2015

- Art. 2, § 1 Besluit van de Vlaamse regering 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen

- Art. 4.2.1, 6° Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de 
ruimtelijke ordening

BOUWVERGUNNING

Bouwvergunning - Brussels Gewest - Overtreding - Wijziging van de bestemming van een goed 
zonder voorafgaande vergunning
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Krachtens artikel 98, § 1, 5°, Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) mag niemand 
zonder voorafgaande vergunning de bestemming van een goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, zelfs 
als deze wijziging geen werken vereist; dat artikel omschrijft de bestemming als "de bestemming 
van een onbebouwd goed of van één of meer vertrekken van een bebouwd goed, zoals aangegeven 
in de bouw- of stedenbouwkundige vergunning of, bij gebrek aan dergelijke vergunning of 
aanduiding in die vergunning, de bestemming aangegeven in de bestemmingsplannen" zodat, 
wanneer een gedeelte van een goed bestemd wordt voor huisvesting, terwijl dat eerst niet het 
geval was, de bestemming van dat gedeelte van het goed daardoor wordt gewijzigd.

4 november 2015 P.2014.1114.F AC nr. ...4 november 2015

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE

De rechter die overeenkomstig artikel 159 Grondwet oordeelt of een door het college van 
burgemeester en schepenen verleende stedenbouwkundige regularisatievergunning wegens 
strijdigheid met de wet buiten toepassing moet worden gelaten, dient daarbij de op het ogenblik 
van de regularisatievergunning van toepassing zijnde wetsbepalingen in aanmerking te nemen en hij 
dient daartoe geen rekening te houden met later in werking getreden wetsbepalingen, ook niet 
indien het wettigheidsonderzoek van de regularisatievergunning verband houdt met de beoordeling 
van de wettigheid en de gegrondheid van een herstelvordering (1). (1) Zie over de aard van de 
herstelmaatregel M. DE SWAEF en M. TRAEST, “Tussen Hamer en aambeeld: de gevolgen van het 
arrest-Hamer van het Europees hof voor de Rechten van de Mens op de herstelmaatregel in 
stedenbouw”, RW 2008-2009, 1330-1340.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - 
Regularisatievergunning - Onderzoek van de wettigheid van de regularisatievergunning - Van 
toepassing zijnde wetsbepalingen - Tijdstip - Invloed op de beoordeling van de herstelvordering

5 januari 2016 P.2014.1754.N AC nr. ...5 januari 2016

Indien de wettigheid van de herstelvordering wordt aangevochten, moet de rechter in het bijzonder 
nagaan of die vordering niet kennelijk onredelijk is, meer bepaald of het voordeel van de 
gevorderde herstelmaatregel ter behoud van een goede ruimtelijke ordening opweegt tegen de last 
die daaruit voortvloeit voor de overtreder, moet het gevorderde herstel evenredig zijn aan de in 
concreto vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening en moet de maatregel redelijk blijven 
in vergelijking tot de last die hij voor de betrokkene meebrengt; de rechter oordeelt onaantastbaar 
in feite of het gevorderde herstel kennelijk evenredig is met de in concreto vastgestelde aantasting 
van de ruimtelijke ordening en of uit de vergelijking tussen het voordeel voor de ruimtelijke 
ordening dat volgt uit de gevorderde herstelmaatregel en de voor de betrokkene veroorzaakte last 
niet volgt dat de gevorderde herstelmaatregel kennelijk onredelijk is. 

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - 
Beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering - Criteria - Evenredigheid - Redelijkheid - 
Draagwijdte

5 januari 2016 P.2014.1754.N AC nr. ...5 januari 2016

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - 
Keuze van de herstelmaatregel - Aantasting van de plaatselijke ruimtelijke ordening - Gevolg
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Uit de in artikel 6.1.41, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vastgelegde 
prioriteitenorde en de daarbij gehanteerde uitzonderingen volgt dat, nog meer dan de aard van de 
overtreding, de aantasting van de goede plaatselijke ordening bepalend is voor de keuze van de 
herstelmaatregel, zowel in het door artikel 6.1.41, § 1, 1°, als in het door artikel 6.1.41, § 1, 2°, 
bedoelde geval en het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ruimtelijke 
ordening door het misdrijf is geschaad en de maatregel ertoe strekt de plaatselijke ordening te 
herstellen; krachtens artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 159 Grondwet moet de 
rechter nagaan of de beslissing van de herstelvorderende overheid om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op een goede ruimtelijke ordening is 
genomen en moet hij een vordering die is gestoeld op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke 
ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, buiten 
gevolg laten.

5 januari 2016 P.2014.1754.N AC nr. ...5 januari 2016

Artikel 155, § 4, derde lid, Stedenbouwdecreet Wallonië 1984 bepaalt niet dat de veroordeelde 
eigenaar moet zijn op de dag van de tenuitvoerlegging.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstel van plaats in de 
vorige staat - Ontstentenis van herstel van de plaats in de vorige staat binnen de voorgeschreven 
termijn - Gemachtigd ambtenaar - Ambtshalve tenuitvoerlegging van het herstel van de plaats in 
de vorige staat - Terugbetaling van de tenuitvoerleggingskosten lastens de veroordeelde - 
Hoedanigheid van de veroordeelde

11 december 2015 C.2014.0500.F AC nr. ...11 december 2015

- Art. 155, § 4, eerste en derde lid Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en 
Energie

De herstelmaatregel die de rechter op vordering van een herstelvorderende overheid kan bevelen 
op grond van artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is naar Belgisch recht geen straf en 
op die herstelmaatregel is artikel 2, tweede lid, Strafwetboek dan ook niet van toepassing.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - 
Aard van de maatregel

5 januari 2016 P.2014.1754.N AC nr. ...5 januari 2016

Volgens artikel 155, § 2, Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en 
energie beveelt de rechtbank, op verzoek van de gemachtigde ambtenaar of het college van 
burgemeester en schepenen: 1. ofwel het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of de 
stopzetting van het onrechtmatig gebruik; 2. ofwel de uitvoering van werkzaamheden of 
inrichtingswerken; 3. ofwel de betaling van een som gelijk aan de meerwaarde die het goed 
ingevolge de overtreding verworven heeft, voor zover het noch op de beschermingslijst voorkomt, 
noch beschermd is; uit die bepaling volgt dat die wijzen van herstel alternatief zijn en niet kunnen 
worden gecumuleerd. 

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Waals Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening - Overtreding - Sanctie - Herstel van de plaats in de vorige staat - Uitvoering 
van de werkzaamheden - Betaling van een meerwaarde - Alternatief karakter van de wijzen van 
herstel

23 september 2015 P.2015.0374.F AC nr. ...23 september 2015

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
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Behalve wanneer de hoedanigheid van de dader een essentieel bestanddeel is van het misdrijf, is 
eenieder strafbaar die het strafbaar feit heeft gepleegd en staat het aan de rechter om de dader 
van het misdrijf te bepalen; als daders van een misdrijf worden beschouwd, ook al betreft het een 
overtreding of een door een bijzondere wet omschreven misdrijf, al degenen die door hun 
persoonlijk optreden rechtstreeks aan de uitvoering van het strafbaar feit hebben meegewerkt, 
zodat zonder hun deelneming aan de uitvoering ervan, het misdrijf niet zou zijn gepleegd zoals het 
in concreto werd gepleegd.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Stedenbouwkundige overtreding - Deelneming - 
Hoedanigheid van dader

4 november 2015 P.2015.0682.F AC nr. ...4 november 2015

Volgens artikel 155, § 2, Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium en 
energie beveelt de rechtbank, op verzoek van de gemachtigde ambtenaar of het college van 
burgemeester en schepenen: 1. ofwel het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of de 
stopzetting van het onrechtmatig gebruik; 2. ofwel de uitvoering van werkzaamheden of 
inrichtingswerken; 3. ofwel de betaling van een som gelijk aan de meerwaarde die het goed 
ingevolge de overtreding verworven heeft, voor zover het noch op de beschermingslijst voorkomt, 
noch beschermd is; uit die bepaling volgt dat die wijzen van herstel alternatief zijn en niet kunnen 
worden gecumuleerd. 

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening - 
Overtreding - Sanctie - Herstel van de plaats in de vorige staat - Uitvoering van de 
werkzaamheden - Betaling van een meerwaarde - Alternatief karakter van de wijzen van herstel

23 september 2015 P.2015.0374.F AC nr. ...23 september 2015

STRAF

ABDERE STRAFFEN

Uit artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de correctionele 
rechtbank, die uitspraak doet in hoger beroep, de aard en de strafmaat enkel moet motiveren 
wanneer het een rijverbod oplegt; bijgevolg heeft de correctionele rechtbank die uitspraak doet in 
hoger beroep en die niet alleen het rijverbod motiveert maar ook de andere door haar, boven de 
werkstraf, verkozen straffen, noodzakelijkerwijs de redenen opgegeven waarom de gevraagde 
werkstraf niet werd toegekend (1). (1) Met verwijzing naar het arrest van het Hof van 24 september 
2008 (Cass. 24 september 2008, AR P.08.1234.F, AC 2008, nr. 504, met concl. OM), had het 
openbaar ministerie geconcludeerd dat het bestreden vonnis niet regelmatig was gemotiveerd 
omdat de appelrechters in hun beslissing nergens het verzoek van de beklaagde hadden vermeld 
om hem een werkstraf toe te kennen, zodat het leek alsof zij dat verzoek niet in aanmerking 
hadden genomen.

Andere straffen - Werkstraf - Weigering van toekenning - Correctionele rechtbank doet uitspraak 
in hoger beroep - Motivering

14 oktober 2015 P.2015.0483.F AC nr. ...14 oktober 2015

- Art. 37ter, § 3, tweede lid Strafwetboek

AUTRES PEINES

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Witwasmisdrijf - Voorwerp van het misdrijf - Bijzondere 
verbeurdverklaring - Vereiste - Rechten van derden - Draagwijdte - Rechtmatig bezit
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Artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan door de wet van 
10 mei 2007, vereist niet dat de verbeurd te verklaren goederen tot het vermogen van de 
veroordeelde behoren, maar laat enkel toe dat derden, dit zijn personen die niet werden 
veroordeeld voor het witwasmisdrijf of een eraan ten grondslag liggend misdrijf, aanspraken op die 
goederen doen gelden krachtens hun rechtmatig bezit, wat onder meer kan voortspruiten uit de 
goede trouw van deze derden, wanneer zij kunnen geloven in de regelmatigheid van de aard en de 
oorsprong van de goederen (1). (1) Zie: Cass. 14 januari 2004, AR P.03.1185.F, AC 2004, nr. 20 met 
concl. van advocaat-generaal Loop; Cass. 4 maart 2014, AR P.13.1852.N, AC 2014, nr. 170.

15 december 2015 P.2015.1142.N AC nr. ...15 december 2015

De beslissing om de bijzondere verbeurdverklaring niet uit te spreken bij gebrek aan een 
schriftelijke vordering van de procureur des Konings, is enkel verantwoord wanneer de zaken 
waarop ze kan worden toegepast vermogensvoordelen zijn die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen, dan wel goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit die 
belegde voordelen (1). (1) Zie Cass. 11 september 2013, AR P.13.0505.F, AC 2013, nr. 438, met 
concl. van advocaat-generaal Vandermeersch in Pas. 2013.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Toepassingsgebied

8 januari 2016 C.2014.0319.F AC nr. ...8 januari 2016

- Artt. 42, 3° en 43bis, eerste lid Strafwetboek

Om zijn aanspraken te doen gelden op goederen die in aanmerking komen voor verbeurdverklaring 
en de rechtmatigheid van zijn bezit op die goederen aan te tonen, kan een derde tussenkomen in 
elke stand van de procedure en kan hij, ongeacht of hij reeds procespartij is, rechtsmiddelen 
aanwenden tegen de beslissing die een goed verbeurdverklaart waarop hij aanspraak maakt; is een 
derde reeds in een andere hoedanigheid procespartij in de procedure waarin het bedoelde goed 
dreigt te worden verbeurdverklaard, dan volstaat het dat hij de rechter kennis geeft van het feit dat 
hij aanspraken op dat goed doet gelden.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Goederen die in aanmerking komen voor 
verbeurdverklaring - Aanspraak op die goederen door een derde

15 december 2015 P.2015.1142.N AC nr. ...15 december 2015

Uit de hoedanigheid of bijkomende hoedanigheid die een derde ingevolge een rechtsmiddel, een 
kennisgeving of zijn tussenkomst in de procedure waarin een goed dreigt te worden 
verbeurdverklaard, verkrijgt, volgt de verplichting voor de vonnisrechter om de aanspraken van die 
derde in feite en in rechte te onderzoeken en voor het Hof om de wettigheid van de 
verbeurdverklaring na te gaan.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Goederen die in aanmerking komen voor 
verbeurdverklaring - Aanspraak op die goederen door een derde - Tussenkomst of aanwezigheid 
in de procedure

15 december 2015 P.2015.1142.N AC nr. ...15 december 2015

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf verkregen - 
Begrip - Strafbare ontduiking van een belastingschuld
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De strafbare ontduiking van een belastingschuld kan onder de toepassing vallen van artikel 42, 3°, 
Strafwetboek; in dat geval komt het vermogensvoordeel voort uit een vermindering van de 
geldelijke kosten met gevolgen voor het totaalvermogen van de schuldenaar (1). (1) Zie de concl. 
van het OM in Pas. 2015, nr. ….

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

De zaken die met toepassing van artikel 42, 2°, Strafwetboek kunnen worden verbeurdverklaard, 
zijn die welke materieel door het misdrijf werden voortgebracht, met andere woorden die door de 
dader onrechtmatig zijn voortgebracht.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Artikel 42, 2°, Strafwetboek - Zaak die door het misdrijf is 
voortgebracht

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

Wanneer geen enkele partij optreedt in een hoedanigheid waarbij hij aanspraak maakt op voor 
verbeurdverklaring in aanmerking komende goederen, verplicht geen enkele verdragsrechtelijke of 
wettelijke bepaling de rechter die een beklaagde schuldig verklaart aan een witwasmisdrijf, 
ambtshalve na te gaan of de goede trouw van een derde zich verzet tegen de verbeurdverklaring 
van goederen die het voorwerp van dat misdrijf uitmaken. 

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Goederen die in aanmerking komen voor 
verbeurdverklaring - Geen enkele partij maakt aanspraak - Ambtshalve onderzoek

15 december 2015 P.2015.1142.N AC nr. ...15 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf verkregen - 
Begrip - Strafbare ontduiking van een belastingschuld

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

GELDBOETE EN OPDECIEMEN

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf uitmaken door eenheid van opzet waarop, 
om die reden, slechts één enkele straf staat, maar, in het tijdvak waarin die misdrijven werden 
gepleegd, de wet werd gewijzigd die de toepasselijke straf bepaalt, moet de straf worden toegepast 
die bij de nieuwe wet wordt ingevoerd, ook al was de straf die ten tijde van het eerste misdrijf was 
bepaald minder zwaar dan die welke door de nieuwe wet is bepaald.

Geldboete en opdeciemen - Wet die de opdeciemen verhoogt - Werking in de tijd - Collectief 
misdrijf - Feiten gepleegd voor en na de inwerkingtreding van de wet

4 november 2015 P.2015.0682.F AC nr. ...4 november 2015

STRAFUITVOERING

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorwaarden
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Krachtens artikel 68 § 5, tweede lid, Wet Strafuitvoering bepaalt de strafuitvoeringsrechtbank 
ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling het gedeelte van de vrijheidsstraf 
dat de veroordeelde nog moet ondergaan, rekening houdende met de periode van de proeftijd die 
goed is verlopen en met de inspanningen die de veroordeelde heeft geleverd om de hem opgelegde 
voorwaarden te respecteren; het vonnis dat een toegekende voorlopige invrijheidstelling met het 
oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering herroept zonder daarover 
uitspraak te doen, schendt deze bepaling (1). (1) Alhoewel artikel 68, § 5, tweede lid, Wet 
Strafuitvoering enkel van de voorwaardelijke invrijheidstelling spreekt en niet van de voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, 
oordeelt het Hof van Cassatie evenwel dat de bepalingen van dit artikel hierop ook toepasselijk zijn. 
De studie van de voorbereidende werkzaamheden geeft geen uitsluitsel over de vraag of de 
formulering van artikel 68, § 5, tweede lid een bewuste keuze was van de wetgever dan wel een 
vergetelheid Enerzijds is de tekst van de wet duidelijk en zijn er ook nog andere artikelen waarin de 
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of  overlevering niet 
wordt vermeld, namelijk in het artikel 71 nopens de duur van de proeftijd.
Anderzijds is D. VANDERMEERSCH (Le tribunal de l’application des peines et le statut externe des 
condamnés à des peines privatives de liberté de plus de trois ans, Pratique du Droit, 39, Kluwer, 
2008) evenwel van mening dat het hier gaat om een onoplettendheid van de wetgever en dat er 
geen reden is om hierop niet de regels toe te passen die gelden voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling (o.c., nrs. 268 en 308).

5 januari 2016 P.2015.1620.N AC nr. ...5 januari 2016

Krachtens artikel 68 § 5, tweede lid, Wet Strafuitvoering bepaalt de strafuitvoeringsrechtbank 
ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling het gedeelte van de vrijheidsstraf 
dat de veroordeelde nog moet ondergaan, rekening houdende met de periode van de proeftijd die 
goed is verlopen en met de inspanningen die de veroordeelde heeft geleverd om de hem opgelegde 
voorwaarden te respecteren; het vonnis dat een toegekende voorlopige invrijheidstelling met het 
oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering herroept zonder daarover 
uitspraak te doen, schendt deze bepaling (1). (1) Alhoewel artikel 68, § 5, tweede lid, Wet 
Strafuitvoering enkel van de voorwaardelijke invrijheidstelling spreekt en niet van de voorlopige 
invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, 
oordeelt het Hof van Cassatie evenwel dat de bepalingen van dit artikel hierop ook toepasselijk zijn. 
De studie van de voorbereidende werkzaamheden geeft geen uitsluitsel over de vraag of de 
formulering van artikel 68, § 5, tweede lid een bewuste keuze was van de wetgever dan wel een 
vergetelheid Enerzijds is de tekst van de wet duidelijk en zijn er ook nog andere artikelen waarin de 
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of  overlevering niet 
wordt vermeld, namelijk in het artikel 71 nopens de duur van de proeftijd.
Anderzijds is D. VANDERMEERSCH (Le tribunal de l’application des peines et le statut externe des 
condamnés à des peines privatives de liberté de plus de trois ans, Pratique du Droit, 39, Kluwer, 
2008) evenwel van mening dat het hier gaat om een onoplettendheid van de wetgever en dat er 
geen reden is om hierop niet de regels toe te passen die gelden voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling (o.c., nrs. 268 en 308).

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Herroeping van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 
verwijdering van het grondgebied - Voorwaarden

5 januari 2016 P.2015.1620.N AC nr. ...5 januari 2016

STRAFVORDERING

 - Ontvankelijkheid - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - 
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De artikelen 4.1 Protocol nr. 7 EVRM, 14.7 IVBPR en 50 Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, alsook het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem staan niet in de weg van een 
strafrechtelijke vervolging na een tuchtprocedure, wanneer die niet de kenmerken van een 
strafrechtelijke vervolging draagt (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….  

Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

In de zin van artikel 6, § 1er EVRM wordt een vervolging als strafrechtelijk omschreven wanneer ze 
volgens het interne recht aan een strafrechtelijke omschrijving beantwoordt, wanneer het misdrijf, 
naargelang zijn aard, geldt voor alle burgers of wanneer de bestraffing van het misdrijf, naargelang 
de aard en de ernst ervan, een repressief dan wel een preventief oogmerk heeft (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2015, nr. ….  

 - Strafvervolging - Begrip - Artikel 6.1 E.V.R.M.

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Ontvankelijkheid - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - 
Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Ontvankelijkheid - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - 
Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Wanneer de tuchtrechtelijke vervolgingen een overtreding van tuchtrechtelijke aard betreffen, deze 
geen betrekking heeft op alle burgers maar enkel gericht is op een beperkte categorie personen en 
de opgelegde tuchtstraf noch een hoge geldboete, noch een vrijheidsberoving, noch een langdurig 
beroepsverbod inhoudt, kan de rechter wettig beslissen dat de tuchtvordering tegen een persoon 
niet gelijkstaat aan strafrechtelijke vervolgingen in de zin van artikel 6, § 1er EVRM (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2015, nr. ….  

 - Ontvankelijkheid - Beginsel "non bis in idem" - Tuchtstraf - Latere strafrechtelijke vervolging - 
Toepassing

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Strafvervolging - Begrip - Artikel 6.1 E.V.R.M.

14 oktober 2015 P.2015.0609.F AC nr. ...14 oktober 2015

TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

52/ 67



LiberCas 3/2016

De partijen die in de loop van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek worden 
gehoord gebruiken de taal van hun keuze voor al hun mondelinge verklaringen; wanneer de 
agenten of de magistraten die deze verklaringen afnemen de door de partijen gebruikte taal 
kennen, worden hun verklaringen in die taal opgetekend; is dat niet het geval, dan wordt er een 
beroep gedaan op een beëdigd tolk; als de opsteller van het proces-verbaal de verklaring heeft 
opgetekend in de taal waarin de gehoorde persoon zich heeft uitgedrukt, verbiedt geen enkele 
wetsbepaling hem om, daarenboven, die verklaring in substantie, bij wijze van inlichting, over te 
nemen in de taal van de rechtspleging (1). (1) Zie Cass. 13 oktober 1981, nr. 6459, AC 1981-1982, 
nr. 111, p. 224.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Opsporingsonderzoek en 
gerechtelijk onderzoek - Mondelinge verklaringen afgelegd door de partijen in de taal van hun 
keuze - Verklaring afgelegd in een taal die niet de taal is waarin het proces-verbaal is 
opgemaakt - Verbalisant is met die andere taal bekend - Verklaring als dusdanig opgetekend in 
het proces-verbaal - Toevoeging door de verbalisant van een korte inhoud van die verklaring in 
de taal van de rechtspleging - Wettigheid

18 november 2015 P.2015.1450.F AC nr. ...18 november 2015

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat een tolk elke pagina moet tekenen van de met zijn 
medewerking opgestelde procedurele handelingen.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Proceshandelingen - 
Inverdenkinggestelde is de taal van de rechtspleging niet meester - Bijstand van een tolk - 
Ondertekening door de tolk van de akten van de rechtspleging - Verplichting

6 januari 2016 P.2015.1694.F AC nr. ...6 januari 2016

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN

Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van de valsheid 
en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem beoogde doel niet is 
bereikt en de hem verweten beginhandeling, zonder verzet van zijn kant, het nuttige gevolg heeft 
dat hij ervan verwachtte, zodat de rechter niet moet vaststellen dat de beklaagde na het plegen van 
de valsheden nog concrete handelingen van gebruik met betrekking tot de door hem vervalste 
stukken heeft gesteld (1). (1) Zie: Cass. 7 februari 2007, AR P.06.1491.F, AC 2007, nr. 72; Cass. 21 
januari 2014, AR P.12.1642.N, AC 2014, nr. 46; Cass. 16 december 2014, AR P.14.0430.N, AC 2014, 
nr. 796.

 - Strafzaken - Gebruik van valse stukken - Duur van het misdrijf - Voorwaarden

15 december 2015 P.2015.1142.N AC nr. ...15 december 2015

- Artt. 193, 196 en 197 Strafwetboek

 - Begrip - Notulen van een vergadering van het college van burgemeester en schepenen

53/ 67



LiberCas 3/2016

Een lid van het college van burgemeester en schepenen dat in de notulen van een vergadering van 
dat college met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden een niet-waarheidsgetrouwe 
vermelding laat opnemen en deze notulen met die vermelding doet goedkeuren, ondertekent en 
laat ondertekenen, maakt zich schuldig aan het door artikel 194 Strafwetboek bedoelde misdrijf; de 
omstandigheid dat de notulen worden goedgekeurd in een niet-openbare vergadering, na een 
geheime stemming, doet daaraan geen afbreuk.

5 januari 2016 P.2015.0045.N AC nr. ...5 januari 2016

Het arrest dat de telastlegging van valsheid en gebruik van valse stukken bewezen verklaart in de 
bewoordingen van de wet, stelt aldus vast dat alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf zijn 
verenigd en, bijgevolg, dat de valsheid, voorwerp van die telastlegging, een beschermd geschrift 
betreft; bij afwezigheid van daartoe strekkende conclusie hoeft het arrest die beslissing niet nader 
te motiveren (1). (1) Zie over de factuur als beschermd geschrift: Cass. 5 mei 2004, AR P.04.0063.F ( 
onuitgegeven); Cass. 5 december 2000, AR P.99.0245.N, AC 2000, nr. 671;; Cass. 5 februari 1997, AR 
P.96.0927.F, AC 1997, nr. 64; Cass. 19 september 1995, AR P. 94.0377.N, AC 1995, nr.388; Cass. 25 
oktober 1988, AR nr. 2183, AC 1988-89, nr. 112;  T. BYL, "De factuur in het strafrecht", in G. BALLON 
en I. SAMOY (eds.), De factuur en verwante documenten, Brugge, Vandenbroele, 2009, (255) 263, 
nr. 348-349; E. DlRIX en G.L. BALLON, Factuur, in APR, Mechelen, Kluwer, 2012, 369, nr. 718-719; S. 
VAN DYCK, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
296-297, nr. 166; L. DELBROUCK, "Hoe vals kan een factuur zijn" (noot onder Cass. 14 december 
2010), RABG 2011, (590) 590, nr. 3.

 - Vereniging van alle constitutieve bestanddelen - Draagwijdte - Beschermd geschrift

5 januari 2016 P.2014.0844.N AC nr. ...5 januari 2016

- Artt. 196 en 197 Strafwetboek

Uit de omstandigheid dat de appelrechters bij valsheid en gebruik van valse stukken het bedrieglijk 
opzet of het oogmerk om te schaden op andere gronden dan de eerste rechter bewezen achten, 
volgt niet dat zij de omschrijving van de telastlegging hebben gewijzigd en dat zij de eiser de 
gelegenheid dienden te geven daarover standpunt in te nemen.

 - Constitutieve bestanddelen - Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden - Andere motivering 
dan in eerste aanleg

5 januari 2016 P.2015.0045.N AC nr. ...5 januari 2016

Wanneer de facturen zijn opgemaakt ten gevolge van weeggegevens bestemd om bewijs op te 
leveren tussen partijen en die facturen zich zonder enige mogelijke controle aan het openbaar 
vertrouwen opdringen, kunnen de bedrieglijke onjuistheden ervan als handelsgeschriften worden 
aangemerkt waarvan de vervalsing strafbaar is.

 - Geschrift dat kan worden vervalst - Handelsgeschrift - Begrip - Factuur opgemaakt op basis van 
onjuiste gegevens

23 september 2015 P.2013.1451.F AC nr. ...23 september 2015

VENNOOTSCHAPPEN

ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS

Algemeen - gemeenschappelijke regels - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking in 
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Het volstaat niet dat een vennootschap op het grondgebied van een andere Staat dan de Belgische 
werd opgericht om het recht van die Staat toe te passen; die toepassing vereist dat haar 
voornaamste vestiging zich bevindt op het grondgebied van die Staat vanaf haar oprichting; de 
rechter bepaalt in feite de plaats van de voornaamste vestiging van een rechtspersoon en moet, 
daartoe, rekening houden met de in artikel 4, § 3, Wetboek IPR, vermelde criteria.

de ruimte - Voornaamste vestiging - Criteria

16 november 2015 C.2014.0303.F AC nr. ...16 november 2015

VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Getuigschriften van verstrekte hulp - Controle - Optreden 
inspectiedienst - Termijn - Verjaringstermijn - Vervaltermijn - Onderscheid

7 december 2015 S.2014.0062.N AC nr. ...7 december 2015

De in artikel 174, eerste lid, 10°, ZIV-wet, zoals hier van toepassing, bepaalde termijn van twee jaar 
is geen verjaringstermijn, maar een vervaltermijn; die termijn kan niet worden gestuit met 
toepassing van artikel 174, vierde lid, ZIV-wet, zoals hier van toepassing (1)(2). (1) Zie concl. OM. (2) 
Artikel 174, eerste lid, 10°, ZIV-wet, zoals van toepassing voor de wijziging bij programmawet (II) 
van 24 december 2002, art.26, 1° en artikel 174, vierde lid ZIV-wet, zoals van toepassing voor de 
wijziging bij wet van 19 december 2008, art. 47.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Getuigschriften van verstrekte hulp - Controle - Optreden 
inspectiedienst - Termijn - Verjaringstermijn - Vervaltermijn - Onderscheid

7 december 2015 S.2014.0062.N AC nr. ...7 december 2015

STRAFZAKEN

Krachtens artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan de strafrechter, wanneer 
de strafvordering verjaard is verklaard, slechts kennis nemen van de burgerlijke rechtsvordering op 
voorwaarde dat deze vóór de verjaring van de strafvordering bij hem is aangebracht (1). (1) Zie M.-
A. Beernaert, H.-D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 
2014, p. 284.

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Verjaard verklaarde 
strafvordering - Bevoegdheid van de strafrechter om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering

14 oktober 2015 P.2015.0701.F AC nr. ...14 oktober 2015

Strafzaken - Strafvordering - Burgerlijke vordering voor de strafrechter - Verjaard verklaarde 
strafvordering - Bevoegdheid van de strafrechter om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvordering - Voorwaarde - Burgerlijke partijstelling vóór de verjaring van de strafvordering - 
Nazicht
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Wanneer de strafrechter de strafvordering vervallen verklaart, kan hij de burgerlijke 
rechtsvordering van de burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaren zonder na te zien of zij zich vóór 
de verjaring van de strafvordering burgerlijke partij heeft gesteld.

14 oktober 2015 P.2015.0701.F AC nr. ...14 oktober 2015

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER

GEWONE OPSCHORTING

Hoewel de rechter, op een beknopte maar nauwkeurige wijze, de redenen moet vermelden 
waarom hij weigert de vervolgde persoon de maatregel van opschorting toe te kennen waartoe 
laatstgenoemde of het openbaar ministerie voor hem verzoekt, is hij niet verplicht te oordelen dat 
een verzoek tot opschorting ook een subsidiair verzoek tot uitstel inhoudt, waarover hij zou moeten 
oordelen.

Gewone opschorting - Verzoek tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Subsidiair 
verzoek tot uitstel - Bevoegdheid van de rechter

16 september 2015 P.2015.0838.F AC nr. ...16 september 2015

PROBATIEUITSTEL

Het is vereist, doch voldoende dat degene voor wie de maatregel van probatieuitstel is genomen 
één van de opgelegde voorwaarden niet naleeft opdat het probatieuitstel zou kunnen worden 
herroepen; de herroeping vereist niet dat wordt vastgesteld dat alternatieve probatiemaatregelen 
niet mogelijk zijn (1). (1) Zie: Cass. 3 oktober 2001, AR P.01.0881.F., AC 2001, nr. 520; Cass. 6 
oktober 2004, AR P.04.0919.F, AC 2004, nr. 461.

Probatieuitstel - Herroeping - Voorwaarde - Vaststelling dat alternatieve probatiemaatregelen 
niet mogelijk zijn - Vereiste

15 december 2015 P.2015.1242.N AC nr. ...15 december 2015

- Art. 14, § 2, eerste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

VERVOER

GOEDERENVERVOER

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van toepassing op de 
luchtvaartverzekeringen, met uitzondering van de verzekeringen van goederenvervoer; zij is dus 
van toepassing op de verzekeringsovereenkomst voor kleine personenvliegtuigen (1). (1) Zie 
gedeeltelijk gelijkluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. …..

Goederenvervoer - Luchtvervoer - Luchtvaartverzekering - Verzekering - Landverzekering - 
Verzekering van goederenvervoer

18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

- Art. 2, § 1 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Goederenvervoer - Luchtvervoer - Luchtvaartverzekering - Verzekering - Landverzekering - 
Verzekering van goederenvervoer
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Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

PERSONENVERVOER

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van toepassing op de 
luchtvaartverzekeringen, met uitzondering van de verzekeringen van goederenvervoer; zij is dus 
van toepassing op de verzekeringsovereenkomst voor kleine personenvliegtuigen (1). (1) Zie 
gedeeltelijk gelijkluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. …..

Personenvervoer - Luchtvaartverzekering - Verzekering - Landverzekering - Klein 
personenvliegtuig

18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

- Art. 2, § 1 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

Personenvervoer - Luchtvaartverzekering - Verzekering - Landverzekering - Klein 
personenvliegtuig

18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

VERZEKERING

LANDVERZEKERING

De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van toepassing op de 
luchtvaartverzekeringen, met uitzondering van de verzekeringen van goederenvervoer; zij is dus 
van toepassing op de verzekeringsovereenkomst voor kleine personenvliegtuigen (1). (1) Zie 
gedeeltelijk gelijkluidende concl. OM in Pas. 2015, nr. …..

Landverzekering - Luchtvaartverzekering - Klein personenvliegtuig

18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

- Art. 2, § 1 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

Landverzekering - Luchtvaartverzekering - Klein personenvliegtuig

18 december 2015 C.2014.0185.F AC nr. ...18 december 2015

VERZET

 - Vonnis neemt de bewoordingen van de verstekbeslissing over - Wettigheid - Strafzaken - 
Strafvordering - Verstekvonnis - Ontvankelijk verzet - Vonnis op verzet
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De beslissing die het verzet ontvankelijk verklaart, houdt niet in dat de verstekprocedure verdwijnt; 
aangezien de verwijzing naar de bestanddelen van een als ongedaan beschouwde beslissing niet van 
dien aard is om het vonnis op verzet ongeldig te maken, kan de rechter uitspraak doen over de 
grond van de vervolging door de bewoordingen van de verstekbeslissing over te nemen (1). (1) Zie 
Cass. 15 oktober 2008, AR P.08.0421.F, AC 2008, nr. 548; R. Declercq, Opposition en matière 
répressive, RPDB, Aanvulling, dl. 8, Brussel, 1995, p. 508, nrs. 225 tot 227; M.-A. Beernaert, H.D. 
Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, 7de uitgave, Die Keure 2014, dl. II, p. 
1375.

2 december 2015 P.2015.1215.F AC nr. ...2 december 2015

Het verzet van de veroordeelde dat regelmatig werd betekend aan het openbaar ministerie maakt 
van rechtswege de zaak aanhangig bij het rechtscollege dat de verstekbeslissing heeft gewezen; de 
omstandigheid dat die akte ten onrechte vermeldt dat de procureur-generaal wordt opgeroepen 
om te verschijnen voor de correctionele rechtbank in plaats van voor het hof van beroep, doet 
bijgevolg geen afbreuk aan de regelmatigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij 
laatstgenoemd rechtscollege (1). (1) Zie Cass. 7 januari 1997, AR P.95.0782.N, AC 1997, nr. 11.

 - Strafzaken - Strafvordering - Verzet van de veroordeelde - Akte van verzet - Regelmatige 
betekening aan het openbaar ministerie - Foutieve dagvaarding voor een ander rechtscollege 
dan datgene dat de verstekbeslissing heeft gewezen - Ontvankelijkheid

18 november 2015 P.2015.1267.F AC nr. ...18 november 2015

- Artt. 188 en 208 Wetboek van Strafvordering

VONNISSEN EN ARRESTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

In zoverre het middel dat het arrest, dat de bewoordingen ervan niet herneemt, verwijt de 
bewijskracht te miskennen van een brief waarvan het afschrift dat aan het verzoekschrift tot 
cassatie werd gehecht, wel de vermelding van “eensluidend verklaard afschrift” draagt maar niet de 
vermelding van zijn eensluidendheid met het voor het hof van beroep overgelegde stuk, is het niet 
ontvankelijk (1). (1) Zie Cass. 11 september 2009, AR C.08.0274.F-C.08.0301.F, AC 2009, nr. 492 met 
concl. van advocaat-generaal WERQUIN in Pas. 2009, nr. 492.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit de miskenning van de 
bewijskracht van de akten - Ontvankelijkheid

11 december 2015 C.2015.0255.F AC nr. ...11 december 2015

VOORLOPIGE HECHTENIS

AANHOUDING

Aanhouding - Wet Politieambt - Artikel 32 - Bestuurlijke aanhouding - Gerechtelijke aanhouding - 
Samenloop
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Artikel 32 Wet Politieambt dat bepaalt dat in geval van samenloop van een gerechtelijke 
aanhouding in de zin van artikel 15, 1° en 2°, van die wet, met een bestuurlijke aanhouding, de 
vrijheidsberoving niet langer mag duren dan vierentwintig uren, heeft betrekking op de toestand 
waarin feiten die behoren tot eenzelfde feitencomplex, zowel aanleiding geven tot een bestuurlijke 
aanhouding als tot een gerechtelijke aanhouding die gepaard gaat met of volgt op deze bestuurlijke 
aanhouding.

15 december 2015 P.2015.1548.N AC nr. ...15 december 2015

BEVEL TOT AANHOUDING

Artikel 2bis, § 2, zesde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat de afstand van het recht op 
bijstand door een advocaat in het proces-verbaal van verhoor kan worden vermeld.

Bevel tot aanhouding - Voorafgaande ondervraging van de inverdenkinggestelde - Bijstand van 
de advocaat - Afstand - Vorm

6 januari 2016 P.2015.1694.F AC nr. ...6 januari 2016

Uit de enkele omstandigheid dat de advocaat die een inverdenkinggestelde bijstand heeft verleend 
tijdens diens verhoor door de onderzoeksrechter, niet degene is waarvoor die inverdenkinggestelde 
verklaart te kiezen, kan geen schending van artikel 16, § 2, tweede en vijfde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis worden afgeleid.

Bevel tot aanhouding - Verhoor door de onderzoeksrechter - Bijstand van een andere dan de door 
de eiser gekozen raadsman

16 september 2015 P.2015.1227.F AC nr. ...16 september 2015

- Art. 16, § 2, tweede lid, en 5 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Uit artikel 2bis, Wet Voorlopige Hechtenis, volgt niet dat het gebrek aan overleg met een advocaat 
naar keuze, vóór het politieverhoor, met invrijheidstelling moet worden bestraft.

Bevel tot aanhouding - Verhoor door de politie - Bijstand van een andere dan de door de eiser 
gekozen raadsman

16 september 2015 P.2015.1227.F AC nr. ...16 september 2015

- Art. 2bis, § 1 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing 
van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

Uit artikel 28 Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat de rechtbank of het hof een bevel tot aanhouding 
kan uitvaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte die verzuimt bij een 
proceshandeling te verschijnen; de onder voorwaarde vrijgelaten persoon is een in vrijheid gestelde 
verdachte, in de zin van die bepaling; aangezien door de ontvankelijkheid van het verzet het 
veroordelend arrest van het hof van assisen voor niet-bestaande wordt gehouden, is artikel 28 Wet 
Voorlopige Hechtenis van toepassing op de schuldig bevonden beschuldigde die zich aan het debat 
over de straf heeft onttrokken.

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Voorwaardelijk in 
vrijheid gestelde persoon - Schuldig bevonden beschuldigde heeft zich aan het debat over de straf 
onttrokken - Bevel tot aanhouding uitgevaardigd door de kamer van inbeschuldigingstelling

16 september 2015 P.2015.1240.F AC nr. ...16 september 2015

- Art. 28 Wet 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van 
de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn
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HANDHAVING

Schendt de artikelen 12, tweede lid, Grondwet, 32 Wet Politieambt, 2 en 18, §1, eerste lid, 
Voorlopige Hechteniswet, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beslissing 
bevestigt van de raadkamer waarbij de voorlopige hechtenis bij een eerste verschijning werd 
gehandhaafd, wanneer de redenen ervan niet toelaten uit te maken of er sprake is van een 
samenloop van een gerechtelijke aanhouding met een bestuurlijke aanhouding in de zin van artikel 
32 Wet Politieambt en of dienvolgens het bevel tot aanhouding regelmatig aan de eiser werd 
betekend binnen vierentwintig uur vanaf zijn vrijheidsbeneming.

Handhaving - Eerste verschijning - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevestiging van de 
beschikking van de raadkamer die de hechtenis handhaaft - Redengeving - Onmogelijkheid uit te 
maken of er samenloop tussen gerechtelijke en bestuurlijke aanhouding is - Onmogelijkheid uit 
te maken of het bevel tot aanhouding binnen vierentwintig uur werd betekend

15 december 2015 P.2015.1548.N AC nr. ...15 december 2015

Krachtens de artikelen 16, § 5, en 30, §§ 1 en 4, Voorlopige Hechteniswet moet de kamer van 
inbeschuldigingstelling, indien zij oordeelt dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, 
onderzoeken of er tegen de inverdenkinggestelde ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan 
en de feitelijke omstandigheden van de zaak vermelden en die welke eigen zijn aan de 
persoonlijkheid, die op het ogenblik van haar uitspraak die maatregel nog volstrekt noodzakelijk 
maken; die bepalingen voorzien niet in dezelfde motiveringsplicht indien het onderzoeksgerecht, na 
geoordeeld te hebben dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, beslist dat er een 
beletsel bestaat voor de tenuitvoerlegging van die hechtenis onder elektronisch toezicht.

Handhaving - Hechtenis onder elektronisch toezicht - Beletsel voor de tenuitvoerlegging - 
Motivering

29 december 2015 P.2015.1641.F AC nr. ...29 december 2015

VORDERING IN RECHTE

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

 - Fatale termijn - Verjaringstermijn - Rechtspersoon - Onbevoegd orgaan - Initiatief - 
Bekrachtiging - Terugwerkende kracht

18 december 2015 C.2014.0339.F AC nr. ...18 december 2015

De rechtspersoon kan, vóór het verstrijken van de fatale termijn of van de verjaringstermijn die op 
de rechtsvordering of op het rechtsmiddel van toepassing is, het initiatief van zijn onbevoegd 
orgaan bekrachtigen; mits de bekrachtiging de door derden verkregen rechten niet benadeelt, heeft 
zij terugwerkende kracht op het ogenblik van het instellen van de rechtsvordering of van het 
rechtsmiddel, waardoor die ontvankelijk wordt (1). (1) Zie gedeeltelijk gelijkluidende concl. OM in 
Pas. 2015, nr. …..

 - Fatale termijn - Verjaringstermijn - Rechtspersoon - Onbevoegd orgaan - Initiatief - 
Bekrachtiging - Terugwerkende kracht

18 december 2015 C.2014.0339.F AC nr. ...18 december 2015

- Artt. 703, eerste lid, en 848, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 1998, tweede lid Burgerlijk Wetboek
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VREEMDELINGEN

Hoewel het wettigheidstoezicht van de administratieve beslissing het toezicht op de juistheid van 
de feitelijke gegevens omvat waarop zij berust, kan daaruit niet worden afgeleid dat het 
onderzoeksgerecht daarenboven uitspraak moet doen over het proces-verbaal van politie dat aan 
de onderschepping van de vreemdeling ten grondslag ligt; uit de omstandigheid dat dit proces-
verbaal zich niet in het dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken bevindt, volgt niet dat die dienst 
zijn beslissing niet heeft gemotiveerd of dat het onderzoeksgerecht moest besluiten dat het 
onmogelijk was de wettigheid daarvan na te gaan.

 - Illegaal verblijf - Vasthoudingsbeslissing - Onvolledig administratief dossier

9 december 2015 P.2015.1497.F AC nr. ...9 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Mensenhandel - Toegang tot een bewoonde ruimte zonder toestemming van de bewoner - 
Sociale inspecteurs - Huiszoekingsbevel moet door de onderzoeksrechter worden verleend

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Geen enkele regel van de Europese Unie legt de omstandigheden vast waarin de eerbiediging van 
het recht van verdediging moet worden gewaarborgd van de onderdanen van derde landen die 
illegaal op het grondgebied verblijven, vooraleer tegen hen een maatregel wordt uitgevaardigd tot 
handhaving in een welbepaalde plaats, naar aanleiding van een bevel om het grondgebied te 
verlaten; geen schending van artikel 41 Handvest kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de 
vasthoudingsmaatregel niet door een verhoor van de vreemdeling werd voorafgegaan.

 - Europese Unie - Onderdanen van derde landen - Onregelmatig verblijf - Bevel om het 
grondgebied te verlaten - Vasthouding in een welbepaalde plaats - Recht van verdediging - 
Europese norm

9 december 2015 P.2015.1497.F AC nr. ...9 december 2015

Aangezien een huisbezoek strekt tot vaststelling van gemeenrechtelijke en sociaalrechtelijke 
misdrijven, is een bevel tot huiszoeking van de onderzoeksrechter nodig voor de vaststelling van de 
misdrijven die zowel tot de eerste als tot de tweede categorie behoren (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2015, nr. …

 - Mensenhandel - Toegang tot een bewoonde ruimte zonder toestemming van de bewoner - 
Sociale inspecteurs - Huiszoekingsbevel moet door de onderzoeksrechter worden verleend

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 10 - Artikel 10.1.3° - Te voorziene hindernis
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Het vonnis, dat niet vaststelt dat het opduiken van de voetganger die het slachtoffer was van de 
aanrijding, een niet te voorziene hindernis was, aangezien die omstandigheid slechts bij wijze van 
hypothese wordt vermeld, verantwoordt zijn beslissing om elke fout aan de zijde van de 
verweerster uit te sluiten hoewel zij verplicht was haar snelheid aan de geringe zichtbaarheid aan te 
passen, niet naar recht.

16 september 2015 P.2015.0353.F AC nr. ...16 september 2015

De rechter kan de voorrangsplichtige bestuurder alleen van alle aansprakelijkheid ontslaan door 
vast te stellen dat de gedragingen van de voorranghebbende bestuurder de voorrangsplichtige in 
zijn gerechtvaardigde verwachtingen hebben bedrogen (1). (1) Cass. 10 november 2008, AR 
C.07.0362.F, AC 2008, nr. 624.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Voorrangsplichtige 
bestuurder - Fout

11 december 2015 C.2014.0559.F AC nr. ...11 december 2015

- Art. 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De verplichting van artikel 12.4, Wegverkeersreglement, voor de bestuurder die een manoeuvre wil 
uitvoeren, om de andere weggebruikers te laten voorgaan, heeft een algemene strekking en houdt 
geen verband met de inachtneming van de verkeersregels door de andere weggebruikers, op 
voorwaarde evenwel dat hun komst niet onvoorzienbaar is (1). (1) Cass. 10 november 2008, AR 
C.07.0362.F, AC 2008, nr. 624.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Aard van de verplichting

11 december 2015 C.2014.0559.F AC nr. ...11 december 2015

- Art. 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

Het vonnis, dat niet vaststelt dat het opduiken van de voetganger die het slachtoffer was van de 
aanrijding, een niet te voorziene hindernis was, aangezien die omstandigheid slechts bij wijze van 
hypothese wordt vermeld, verantwoordt zijn beslissing om elke fout aan de zijde van de 
verweerster uit te sluiten hoewel zij verplicht was haar snelheid aan de geringe zichtbaarheid aan te 
passen, niet naar recht.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 10 - Artikel 10.1.1° - Snelheid - Onaangepaste 
snelheid

16 september 2015 P.2015.0353.F AC nr. ...16 september 2015

Uit de wetsgeschiedenis van artikel 12.4bis Wegverkeersreglement, zoals van toepassing vóór de 
wijziging bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, blijkt dat deze bepaling niet van toepassing is op 
de bestuurder die naar rechts afslaat om de rijbaan te verlaten en hierbij het parallel met de rijbaan 
liggende fietspad, dat deel uitmaakt van de door hem gevolgde openbare weg, dwarst.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 12 - Art. 12.4 - Artikel 12.4bis - 
Wetsgeschiedenis - Toepassing

7 januari 2016 C.2015.0078.N AC nr. ...7 januari 2016

- Art. 12.4bis KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
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WEGVERKEERSWET

Bij overtreding van de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer zijn, in de limitatief in 
artikel 63 Wegverkeerswet bepaalde gevallen, de in artikel 59, § 1 van die wet bedoelde 
overheidsagenten bevoegd om een bloedafname op te leggen aan de in de 1° en 2° van die 
paragraaf bedoelde personen en om daartoe een arts op te vorderen.

Wetsbepalingen - Art.  63 - Bloedafname - Door overheidsagenten opgelegde afname - 
Toepassingsgeval

16 december 2015 P.2015.1179.F AC nr. ...16 december 2015

- Artt. 59, § 1, en 63 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 
maart 1968

- Art. 44bis Wetboek van Strafvordering

WERKLOOSHEID

BEDRAG

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Bedrag - Artistieke activiteiten - Inkomens - Beperking, vermindering van het bedrag van de 
uitkeringen

16 november 2015 S.2014.0008.F AC nr. ...16 november 2015

De artistieke activiteiten die definitief beëindigd werden vóór het begin van de 
werkloosheidsperiode of reeds gedurende ten minste twee opeenvolgende kalenderjaren beëindigd 
werden, waarvan de inkomens, overeenkomstig artikel 130, §2, vierde lid, niet in rekening worden 
gebracht om het bedrag van de werkloosheidsvergoedingen te verminderen, worden niet gevormd 
door alle onderzochte werken afzonderlijk, maar door het geheel van de artistieke activiteiten van 
de werkloze (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ...  

Bedrag - Artistieke activiteiten - Inkomens - Beperking, vermindering van het bedrag van de 
uitkeringen

16 november 2015 S.2014.0008.F AC nr. ...16 november 2015

- Artt. 27, 10°, 71, 74bis, §§ 1, 2 en 3, en 130, §§ 1 en 2 KB 25 nov. 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf uitmaken door eenheid van opzet waarop, 
om die reden, slechts één enkele straf staat, maar, in het tijdvak waarin die misdrijven werden 
gepleegd, de wet werd gewijzigd die de toepasselijke straf bepaalt, moet de straf worden toegepast 
die bij de nieuwe wet wordt ingevoerd, ook al was de straf die ten tijde van het eerste misdrijf was 
bepaald minder zwaar dan die welke door de nieuwe wet is bepaald.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Geldboete - Wet die de opdeciemen 
verhoogt - Collectief misdrijf - Feiten gepleegd voor en na de inwerkingtreding van de wet

4 november 2015 P.2015.0682.F AC nr. ...4 november 2015
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De onmiddellijke toepassing van de regels inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig 
verkregen bewijsmateriaal is niet in strijd met artikel 6 EVRM en miskent evenmin het recht van 
verdediging, welke de toelaatbaarheid van het onrechtmatig of onregelmatig verkregen 
bewijsmateriaal niet regelen als dusdanig, aangezien de eerbiediging van het recht op een eerlijk 
proces, waaronder de wijze waarop de bewijselementen werden vergaard, door de rechter moet 
worden beoordeeld in het licht van de gehele rechtspleging (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Bewijs in strafzaken - Regels inzake de 
toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke 
toepassing - Artikel 6 EVRM - Recht van verdediging - Miskenning

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 Gerechtelijk Wetboek is artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering van toepassing op de hangende rechtsgedingen; het is bijgevolg onmiddellijk van 
toepassing op alle, vóór zijn inwerkingtreding op 22 november 2013, gepleegde misdrijven die nog 
niet definitief zijn berecht of verjaard (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Bewijs in strafzaken - Onregelmatig 
verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

- Art. 32 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerking van de wet, dat besloten ligt in artikel 2 
Burgerlijk Wetboek, kan niet verantwoorden dat geen voorrang wordt gegeven aan de bepaling van 
een richtlijn, ten voordele van een daarmee strijdige bepaling van nationaal recht (1). (1) Zie concl. 
OM.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Niet-terugwerking van de wet - Algemeen 
rechtsbeginsel

14 januari 2016 F.2014.0015.N AC nr. ...14 januari 2016

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Niet-terugwerking van de wet - Algemeen 
rechtsbeginsel

14 januari 2016 F.2014.0015.N AC nr. ...14 januari 2016

Het volstaat niet dat een vennootschap op het grondgebied van een andere Staat dan de Belgische 
werd opgericht om het recht van die Staat toe te passen; die toepassing vereist dat haar 
voornaamste vestiging zich bevindt op het grondgebied van die Staat vanaf haar oprichting; de 
rechter bepaalt in feite de plaats van de voornaamste vestiging van een rechtspersoon en moet, 
daartoe, rekening houden met de in artikel 4, § 3, Wetboek IPR, vermelde criteria.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Vennootschap - Voornaamste 
vestiging - Criteria

16 november 2015 C.2014.0303.F AC nr. ...16 november 2015
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Bewijs in strafzaken - Regels inzake de 
toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Nieuwe wet - Onmiddellijke 
toepassing - Artikel 6 EVRM - Recht van verdediging - Miskenning

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

De regels inzake de toelaatbaarheid van onregelmatig verkregen bewijsmateriaal maken geen deel 
uit van die welke het misdrijf omschrijven en de straf bepalen, als bedoeld in de artikelen 7 EVRM, 
15.1 IVBPR en 2 Strafwetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Bewijs in strafzaken - Regels inzake de 
toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen bewijsmateriaal - Nieuwe wet

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Bewijs in strafzaken - Onregelmatig 
verkregen bewijsmateriaal - Toelaatbaarheid - Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Werking in de tijd en in de ruimte - Nieuwe wet - Werking in de tijd - Bewijs in strafzaken - Regels 
inzake de toelaatbaarheid van het onregelmatig verkregen bewijsmateriaal

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

WOONPLAATS

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Toegang tot een bewoonde ruimte zonder toestemming van de bewoner - Sociale inspecteurs - 
Mensenhandel - Huiszoekingsbevel moet door de onderzoeksrechter worden verleend

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

Aangezien een huisbezoek strekt tot vaststelling van gemeenrechtelijke en sociaalrechtelijke 
misdrijven, is een bevel tot huiszoeking van de onderzoeksrechter nodig voor de vaststelling van de 
misdrijven die zowel tot de eerste als tot de tweede categorie behoren (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2015, nr. …

 - Toegang tot een bewoonde ruimte zonder toestemming van de bewoner - Sociale inspecteurs - 
Mensenhandel - Huiszoekingsbevel moet door de onderzoeksrechter worden verleend

23 september 2015 P.2014.0238.F AC nr. ...23 september 2015

 - Bescherming van de woonplaats - Stedenbouw - Brussels Gewest - Opsporing en vaststelling 
van overtredingen - Huiszoeking
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Wanneer, met toepassing van artikel 301, derde lid, Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(BWRO), de verrichtingen van opsporing en vaststelling de kenmerken van een huiszoeking dragen, 
mogen ze door de ambtenaren en gezagsdragers enkel worden uitgevoerd indien er aanwijzingen 
zijn voor het bestaan van een misdrijf en de persoon die ter plaatse aanwezig is daarvoor de 
toestemming heeft gegeven of op voorwaarde dat de politierechter hen daartoe heeft gemachtigd; 
die bepaling schrijft niet voor dat het proces-verbaal dat na een huiszoeking wordt opgemaakt, de 
aanwijzingen vermeldt van een vóór het opstellen daarvan bestaand misdrijf en de toestemming 
van de personen die ter plaatse aanwezig zijn.

4 november 2015 P.2014.1114.F AC nr. ...4 november 2015

WRAKING

Uit artikel 427 Wetboek van Strafvordering volgt dat het cassatieberoep, behoudens wanneer de 
vervolgde partij cassatieberoep indient tegen de veroordelende beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering en buiten de materies waar het cassatieberoep door bijzondere 
bepalingen wordt geregeld, aan de partijen moet worden betekend tegen wie het is gericht, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid; het cassatieberoep van een eiser, verzoeker tot wraking, is niet 
ontvankelijk wanneer uit de rechtspleging niet blijkt dat hij zijn cassatieberoep heeft betekend aan 
de partijen tegen wie hij, als burgerlijke partij, zijn vordering had ingesteld (1). (1) Zie concl. OM. in 
Pas. 2015, nr. …

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - 
Cassatieberoep ingesteld door de verzoeker tot wraking - Verplichte betekening

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

- Art. 427 Wetboek van Strafvordering

Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eiser, verzoeker tot wraking, wanneer uit 
de rechtspleging niet blijkt dat zij werd meegedeeld aan de andere partijen in de zaak, in het kader 
waarvan werd verzocht de onderzoeksrechter te wraken (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2015, nr. …

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - 
Cassatieberoep ingesteld door de verzoeker tot wraking - Memorie in cassatie - Verplichting de 
memorie mede te delen

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - 
Cassatieberoep ingesteld door de verzoeker tot wraking - Memorie in cassatie - Verplichting de 
memorie mede te delen

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Strafzaken - Verzoek tot wraking van een onderzoeksrechter door een burgerlijke partij - 
Cassatieberoep ingesteld door de verzoeker tot wraking - Verplichte betekening

14 oktober 2015 P.2015.1014.F AC nr. ...14 oktober 2015

66/ 67



LiberCas 3/2016

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

ALGEMEEN

Artikel 174, eerste lid, 10°, ZIV-wet, zoals hier van toepassing, houdt in dat de in artikel 146, eerste 
lid, bedoelde geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs of verpleegkundigen-controleurs, 
na twee jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de bescheiden betreffende de verleende 
geneeskundige verstrekkingen door de verzekeringsinstellingen zijn ontvangen, inzake die 
verstrekkingen geen overtredingen van de gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten meer 
kunnen opsporen of vaststellen; dit wil zeggen dat twee jaar nadat een getuigschrift van verstrekte 
hulp bij de verzekeringsinstelling is ingediend, de daarin geattesteerde prestaties niet meer kunnen 
worden gecontroleerd op het vlak van realiteit en conformiteit met de voorschriften van de 
gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten (1)(2). (1) Zie concl. OM. (2) Artikel 174, eerste lid, 
10°, ZIV-wet, zoals van toepassing voor de wijziging bij programmawet (II) van 24 december 2002, 
art.26, 1° en artikel 174, vierde lid ZIV-wet, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 19 
december 2008, art. 47.

Algemeen - Getuigschriften van verstrekte hulp - Controle - Optreden inspectiedienst - Termijn

7 december 2015 S.2014.0062.N AC nr. ...7 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Algemeen - Getuigschriften van verstrekte hulp - Controle - Optreden inspectiedienst - Termijn

7 december 2015 S.2014.0062.N AC nr. ...7 december 2015
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