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BEVOEGDHEID EN AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN

Wanneer er voor de eerste rechter een vordering van onbepaalde waarde is ingesteld en de partij 
die een exceptie van onbevoegdheid opwerpt, niet heeft gevorderd om de zaak te verwijzen naar de 
rechter die zij bevoegd acht, is de beslissing van het bestreden vonnis dat “de eerste rechter 
bijgevolg bevoegd was om van het oorspronkelijke, voor hem gebrachte geschil kennis te nemen” 
naar recht verantwoord.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vordering - 
Voldoen, in natura, aan een verbintenis om iets te doen - Niet-bepaalde waarde - Inleiding van de 
vordering voor de vrederechter - Exceptie van onbevoegdheid - Geen vordering tot verwijzing naar 
de bevoegde rechter

6 mei 2016 C.2015.0331.F AC nr. ...6 mei 2016

- Art. 592, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De vordering, die betrekking heeft op het voldoen, in natura, aan een verbintenis om iets te doen, 
zelfs als die gepaard gaat met een vordering tot vergoeding van de verleden schade, is een vordering 
waarvan de waarde niet is bepaald.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - Vordering - 
Voldoen, in natura, aan een verbintenis om iets te doen - Waarde

6 mei 2016 C.2015.0331.F AC nr. ...6 mei 2016

- Art. 592, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

BEWIJS

STRAFZAKEN

Tot nietigheid van een onregelmatig verkregen bewijselement wordt enkel besloten indien de 
naleving van de betrokken vormvoorwaarden op straffe van nietigheid is voorgeschreven, de begane 
onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of het gebruik van het bewijs 
in strijd is met het recht op een eerlijk proces; om de betrouwbaarheid van een onregelmatig 
verkregen bewijselement te beoordelen, kan de rechter zich op andere bewijselementen baseren die 
regelmatig werden verkregen (1). (1) Zie Cass. 2 maart 2011, AR P.10.0586.F, AC 2011, nr. 175; Cass. 
8 april 2014, AR P.12.1630.N, AC 2014, nr. 273; Cass. 14 mei 2014, AR P.14.0186.F, AC 2014, nr. 345; 
A. De Nauw, Na de jurisprudentiële, een bijkomende wettelijke verenging van de sanctie van de 
bewijsuitsluiting, RW 2014-2015, nr. 30, p. 1190.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijselement - Beoordeling van de 
betrouwbaarheid ervan door de rechter

11 mei 2016 P.2016.0154.F AC nr. ...11 mei 2016

- Art. 32 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

CASSATIEBEROEP

STRAFZAKEN

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie ondertekend door 
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De memorie die op de griffie van het Hof is neergelegd na 1 februari 2016 en die ondertekend is 
door een advocaat van wie uit de rechtspleging niet blijkt dat hij houder is van het getuigschrift van 
een opleiding in cassatieprocedures, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie Cass. 5 april 2016, AR 
P.16.0334.N, AC 2016, nr. ……; Cass. 10 mei 2016, AR P.16.0284.N, AC 2016, nr. ……

een advocaat - Ontvankelijkheid - Voorwaarde - Artikel 31, Wet 14 februari 2014 - Advocaat 
houder van het getuigschrift opleiding in cassatieprocedures

11 mei 2016 P.2016.0173.F AC nr. ...11 mei 2016

- Artt. 425, § 1, tweede lid, en 429, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Een partij kan geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen dezelfde beslissing, behoudens in de 
gevallen waarin de wet voorziet (1). (1) Zie Cass. 16 juni 1999, AR P.99.0310.F, AC 1999, nr. 366.  

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen waartegen 
reeds cassatieberoep is ingesteld - Toepassing

11 mei 2016 P.2016.0263.F AC nr. ...11 mei 2016

- Art. 419 Wetboek van Strafvordering

CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Het cassatiemiddel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het niet tot cassatie kan 
leiden doordat de bestreden beslissing op grond van een door het Hof vervangen reden naar recht 
verantwoord is (1). (1) Cass. 26 september 2008, AR C.07.0416.N, AC 2008, nr. 510.

Burgerlijke zaken - Belang - Vervanging van redenen - Ontvankelijkheid

6 mei 2016 C.2015.0331.F AC nr. ...6 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Eigendom - Mede-eigendom - 
Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke werken - Begrip - Toetsing door het 
Hof

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

De rechter oordeelt in feite welke werken als dringend en noodzakelijk in de zin van artikel 577-9, 
§4, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd; 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 (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Eigendom - Mede-eigendom - 
Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke werken - Begrip - Toetsing door het 
Hof

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 577-9, § 4, eerste lid Burgerlijk Wetboek
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DERDENVERZET

Uit de omstandigheid dat een persoon geen derdenverzet heeft aangetekend nadat de beslissing 
hem werd betekend, volgt in beginsel niet dat deze beslissing ten aanzien van die derde de 
bewijswaarde heeft van een onweerlegbaar vermoeden dat de rechter bindt (1). (1) Zie concl. OM.

 - Burgerlijke zaken - Derde - Beslissing - Na betekening geen derdenverzet aangetekend - Gevolg - 
Bewijswaarde van de beslissing - Ten aanzien van die derde

12 mei 2016 C.2014.0561.N AC nr. ...12 mei 2016

- Artt. 23, 26, 1122 en 1124 Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Burgerlijke zaken - Derde - Beslissing - Na betekening geen derdenverzet aangetekend - Gevolg - 
Bewijswaarde van de beslissing - Ten aanzien van die derde

12 mei 2016 C.2014.0561.N AC nr. ...12 mei 2016

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

 - Vrijheid van meningsuiting - Persvrijheid - Digitale archieven - Recht om online te plaatsen - 
Recht van het publiek om toegang ertoe te krijgen - Niet-absolute rechten

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

 - Recht op eerbiediging van het privéleven - Persoon die schuldig werd bevonden aan een misdaad 
of misdrijf - Nieuwe openbaarmaking van de feiten - Recht op vergetelheid - Verzet tegen het 
opnieuw in herinnering brengen van het gerechtelijk verleden - Vrijheid van meningsuiting - 
Inmenging - Verantwoording

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

 - Drukpersmisdrijf

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

De digitale archivering van een oud artikel uit de geschreven pers dat, ten tijde van de feiten, op 
wettige wijze het verhaal heeft gebracht van gebeurtenissen uit het verleden die thans gedekt zijn 
door het in die zin begrepen recht op vergetelheid, wordt niet onttrokken aan de inmengingen in het 
recht op vrijheid van meningsuiting die voornoemd recht op vergetelheid kan verantwoorden; die 
inmengingen kunnen bestaan in een verandering van de gearchiveerde tekst waardoor een 
aantasting van het recht op vergetelheid kan worden voorkomen of hersteld (1). (1) Zie concl. OM in 
Pas. 2016, nr. ...

 - Vrijheid van meningsuiting - Recht op vergetelheid - Digitale archivering - Inmenging - 
Verantwoording - Wijze - Voorkoming of herstel van een aantasting van het recht op vergetelheid
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29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

Het recht op eerbiediging van het privéleven, gewaarborgd door de artikelen 8 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 17 van het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en 22 van de Grondwet, dat het 
recht op vergetelheid omvat voor een persoon die schuldig is bevonden aan een misdaad of misdrijf, 
om zich in bepaalde omstandigheden ertegen te kunnen verzetten dat het publiek wordt herinnerd 
aan zijn gerechtelijk verleden naar aanleiding van een nieuwe openbaarmaking van de feiten, kan 
een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting verantwoorden (1). (1) Zie concl. OM in 
Pas. 2016, nr. ...

 - Recht op eerbiediging van het privéleven - Persoon die schuldig werd bevonden aan een misdaad 
of misdrijf - Nieuwe openbaarmaking van de feiten - Recht op vergetelheid - Verzet tegen het 
opnieuw in herinnering brengen van het gerechtelijk verleden - Vrijheid van meningsuiting - 
Inmenging - Verantwoording

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

- Art. 22 Grondwet 1994

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 dec. 
1966

- Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Hoewel de artikelen 10 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden en 19 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten, die de vrijheid van meningsuiting, en, bijgevolg, de persvrijheid beschermen, aan de 
organen van de geschreven pers het recht toekennen om digitale archieven online te zetten, en aan 
het publiek om toegang te hebben tot die archieven, kunnen die rechten niet absoluut zijn maar 
kunnen ze, binnen de strikte perken waarin die verdragsbepalingen voorzien, in bepaalde 
omstandigheden wijken voor andere rechten die evenzeer geëerbiedigd horen te worden (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

 - Vrijheid van meningsuiting - Persvrijheid - Digitale archieven - Recht om online te plaatsen - 
Recht van het publiek om toegang ertoe te krijgen - Niet-absolute rechten

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

- Art. 19 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 dec. 
1966

- Art. 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

 - Vrijheid van meningsuiting - Recht op vergetelheid - Digitale archivering - Inmenging - 
Verantwoording - Wijze - Voorkoming of herstel van een aantasting van het recht op vergetelheid

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

Opdat er sprake kan zijn van een drukpersmisdrijf in de zin van artikel 764, eerste lid, 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek is het noodzakelijk dat de uiting van de gedachte via de pers een misdadig 
karakter vertoont (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

 - Drukpersmisdrijf

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

- Art. 764, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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DWANGSOM

Van “onmogelijkheid” om aan de hoofdveroordeling te voldoen als bedoeld in artikel 1385quinquies 
Gerechtelijk Wetboek is sprake indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom zijn zin als 
dwangmiddel verliest, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om nakoming van de veroordeling zoveel 
mogelijk te verzekeren; dit is het geval indien het onredelijk zou zijn om van de veroordeelde meer 
inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht (1). (1) Zie concl. OM.

 - Opheffing, opschorting of vermindering - Hoofdveroordeling - Onmogelijkheid te voldoen - 
Voorwaarden - Toepassing

12 mei 2016 C.2014.0032.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Hoofdveroordeling - Voldoening - Afhankelijk van vergunning van de overheid - Weigering tot 
aflevering van de vergunning

12 mei 2016 C.2014.0032.N AC nr. ...12 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Opheffing, opschorting of vermindering - Hoofdveroordeling - Onmogelijkheid te voldoen - 
Voorwaarden - Toepassing

12 mei 2016 C.2014.0032.N AC nr. ...12 mei 2016

Indien de voldoening van de hoofdveroordeling afhankelijk is van het verkrijgen van een vergunning 
van de overheid, levert de weigering tot aflevering van deze vergunning, in beginsel, een 
onmogelijkheid op om aan de hoofdveroordeling te voldoen, tenzij het niet-verkrijgen van de 
vergunning te wijten is aan de nalatigheid van de veroordeelde (1). (1) Zie concl. OM. 

 - Hoofdveroordeling - Voldoening - Afhankelijk van vergunning van de overheid - Weigering tot 
aflevering van de vergunning

12 mei 2016 C.2014.0032.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek

ECONOMIE

Het begrip “maand” van de termijn volgend op de afgifte van het precontractueel 
informatiedocument voor het verstrijken waarvan geen enkele verbintenis mag worden aangegaan, 
dient te worden uitgelegd in de gebruikelijke betekenis die het dagelijks taalgebruik eraan geeft; de 
termijn van één maand begint derhalve te lopen vanaf de dag na die van het verstrekken van het 
precontractueel informatiedocument en eindigt één maand later.

 - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Precontractueel informatiedocument - Afgifte - 
Termijn waarbinnen geen enkele verbintenis mag worden aangegaan - Uitlegging - Maand

12 mei 2016 C.2015.0218.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 3 Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten
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De termijn van één maand volgend op de afgifte van het precontractueel informatiedocument, voor 
het verstrijken waarvan geen enkele verbintenis mag worden aangegaan, is geen verjaringstermijn 
en betreft evenmin een termijn voor het verrichten van een proceshandeling; Artikel 2260 van het 
Burgerlijk Wetboek, noch de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn derhalve op de 
berekening van de termijn van toepassing. 

 - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Precontractueel informatiedocument - Afgifte - 
Termijn waarbinnen geen enkele verbintenis mag worden aangegaan - Aard

12 mei 2016 C.2015.0218.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 3 Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten

EIGENDOM

De rechter oordeelt in feite welke werken als dringend en noodzakelijk in de zin van artikel 577-9, 
§4, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd; 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 (1). (1) Zie concl. OM.

 - Mede-eigendom - Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke werken - 
Begrip - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 577-9, § 4, eerste lid Burgerlijk Wetboek

De omstandigheid dat werken niet hoogdringend zijn en bijgevolg niet kunnen worden beschouwd 
als bewarende maatregelen of daden van voorlopig beheer die de syndicus bij toepassing van artikel 
577-8, §4, 4°, van het Burgerlijk Wetboek, buiten elke tussenkomst van de algemene vergadering 
kan verrichten, sluit niet uit dat deze werken dringend en noodzakelijk kunnen zijn in de zin van 
artikel 577-9, §4, eerste lid, van dit Wetboek (1). (1) Zie concl. OM.

 - Mede-eigendom - Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke werken - 
Toepassingsgebied - Niet-hoogdringende werken

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 577-9, § 4, eerste lid Burgerlijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Mede-eigendom - Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke werken - 
Begrip - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Mede-eigendom - Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke werken - 
Toepassingsgebied - Niet-hoogdringende werken

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
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Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt de beslissing om te weigeren het 
Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen dat door de buitenlandse overheid is 
uitgevaardigd tegen een minderjarige die op het tijdstip van het feiten ouder was dan zestien jaar, 
naar recht, wanneer het enerzijds vaststelt dat de feiten die de minderjarige ten laste worden gelegd 
geen deel uitmaken van de misdrijven bepaald in de artikelen van het Strafwetboek waarnaar artikel 
57bis, § 1, Jeugdbeschermingswet verwijst en, anderzijds, dat de betrokkene niet eerder het 
voorwerp is geweest van een of meerdere in dat artikel bedoelde maatregelen (1). (1) Zie Cass. 11 
juni 2013, AR P.13.0780.N., AC 2013, nr. 369, met concl. M. De Swaef, toen plaatsvervangend 
advocaat-generaal.

 - Tenuitvoerlegging - Overlevering van een minderjarige ouder dan zestien

11 mei 2016 P.2016.0545.F AC nr. ...11 mei 2016

- Art. 57bis, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 4.3° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Het onderzoeksgerecht dat ingevolge een Europees aanhoudingsbevel uitspraak moet doen over de 
overlevering van een minderjarige die op het tijdstip van de feiten ouder was dan zestien jaar, moet 
nagaan of die persoon zich in een van de voorwaarden bevindt die bij artikel 57bis, § 1, 
Jeugdbeschermingswet zijn bepaald, waardoor de uithandengeving kan worden bevolen, zonder zich 
daarom uit te spreken over het passend karakter van een eventuele beschermende maatregel (1). 
(1) Cass. 13 april 2016, AR P.16.0429.F, AC 2016., nr. ……

 - Tenuitvoerlegging - Overlevering van een minderjarige ouder dan zestien - Voorwaarde - 
Onderzoeksgerechten - Controle

11 mei 2016 P.2016.0545.F AC nr. ...11 mei 2016

- Art. 57bis, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 4.3° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

GEBREK VAN DE ZAAK [ZIE: 008 AANSPRAKELIJKHEID BUI

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat van zodra een kenmerk van de zaak de economische waarde 
ervan dusdanig aantast dat, mocht de koper dit kenmerk hebben gekend, hij de zaak niet of slechts 
aan een mindere prijs zou hebben gekocht, er sprake is van een gebrek in de zin van artikel 1641 
Burgerlijk Wetboek, ook indien dit kenmerk niet van aard is het gebruik waartoe de zaak is bestemd 
wezenlijk te verminderen, faalt het naar recht.

 - Verborgen gebreken - Vrijwaring - Voorwaarde - Economische waarde

9 mei 2016 C.2014.0404.N AC nr. ...9 mei 2016

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

Art.  10 - Drukpers - Recht op eerbiediging van het privéleven - Persoon die schuldig werd 
bevonden aan een misdaad of misdrijf - Nieuwe openbaarmaking van de feiten - Recht op 
vergetelheid - Verzet tegen het opnieuw in herinnering brengen van het gerechtelijk verleden - 
Vrijheid van meningsuiting - Inmenging - Verantwoording
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Het recht op eerbiediging van het privéleven, gewaarborgd door de artikelen 8 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 17 van het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en 22 van de Grondwet, dat het 
recht op vergetelheid omvat voor een persoon die schuldig is bevonden aan een misdaad of misdrijf, 
om zich in bepaalde omstandigheden ertegen te kunnen verzetten dat het publiek wordt herinnerd 
aan zijn gerechtelijk verleden naar aanleiding van een nieuwe openbaarmaking van de feiten, kan 
een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting verantwoorden (1). (1) Zie concl. OM in 
Pas. 2016, nr. ...

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

- Art. 22 Grondwet 1994

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 dec. 
1966

- Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Art.  10 - Drukpers - Recht op eerbiediging van het privéleven - Persoon die schuldig werd 
bevonden aan een misdaad of misdrijf - Nieuwe openbaarmaking van de feiten - Recht op 
vergetelheid - Verzet tegen het opnieuw in herinnering brengen van het gerechtelijk verleden - 
Vrijheid van meningsuiting - Inmenging - Verantwoording

29 april 2016 C.2015.0052.F AC nr. ...29 april 2016

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Contentieuze rechtscolleges - Bevoegdheid - 
Bestuurshandelingen - Externe wettigheid - Interne wettigheid - Toezicht

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

Krachtens artikel 159 van de Grondwet hebben de contentieuze rechtscolleges de rechtsmacht en de 
plicht om de interne wettelijkheid en de externe wettelijkheid na te gaan van elke bestuurshandeling 
waarop een vordering, verweer of exceptie gesteund is (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Contentieuze rechtscolleges - Bevoegdheid - 
Bestuurshandelingen - Externe wettigheid - Interne wettigheid - Toezicht

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

HUUR VAN GOEDEREN

HANDELSHUUR

Een aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst tegen een veel te lage huurprijs 
beantwoordt niet aan het voorschrift van artikel 14 van de Handelshuurwet.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Aanvraag tot hernieuwing - Huurprijs - 
Voorwaarde

- Art. 14 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds
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29 april 2016 C.2015.0347.F AC nr. ...29 april 2016

JEUGDBESCHERMING

De door de inzake jeugdbescherming bevoegde wetgevers genomen maatregelen hebben een 
politioneel karakter en een veiligheidskarakter; de hulp- of beschermingsmaatregelen waarin ze 
voorzien, zijn van toepassing op de minderjarigen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden 
(1). (1) Cass. 6 maart 2013, AR P.13.0037.F, AC 2013, nr. 151.

 - Jeugdgerechten - Beschermende maatregelen - Toepassingsgebied - Toepassing van de wet in de 
ruimte

11 mei 2016 P.2016.0545.F AC nr. ...11 mei 2016

KOOP

Uit de artikelen 3, §1 en 7 van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de 
kilometerstand van voertuigen volgt niet dat de koper van een voertuig op grond van artikel 7 van 
deze wet de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen lastens diegene die hem de wagen heeft 
verkocht wanneer de wijziging van de op de kilometerteller aangegeven kilometerstand niet aan 
deze verkoper, maar aan een eerdere verkoper is toe te schrijven.

 - Voertuig - Bedrog kilometerstand - Ontbinding - Voorwaarde - Handelingen van de verkoper

9 mei 2016 C.2014.0404.N AC nr. ...9 mei 2016

KOOPHANDEL, KOOPMAN

De koopman is, in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel, hij die voor eigen rekening, 
hetzij in eigen naam, hetzij bij mandataris of aangestelde, gewoonlijk zogeheten daden van 
koophandel uitoefent (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

 - Definitie

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Het begrip “maand” van de termijn volgend op de afgifte van het precontractueel 
informatiedocument voor het verstrijken waarvan geen enkele verbintenis mag worden aangegaan, 
dient te worden uitgelegd in de gebruikelijke betekenis die het dagelijks taalgebruik eraan geeft; de 
termijn van één maand begint derhalve te lopen vanaf de dag na die van het verstrekken van het 
precontractueel informatiedocument en eindigt één maand later.

 - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Precontractueel informatiedocument - Afgifte - 
Termijn waarbinnen geen enkele verbintenis mag worden aangegaan - Uitlegging - Maand

12 mei 2016 C.2015.0218.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 3 Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten

 - Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - Precontractueel informatiedocument - Afgifte - 
Termijn waarbinnen geen enkele verbintenis mag worden aangegaan - Aard
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De termijn van één maand volgend op de afgifte van het precontractueel informatiedocument, voor 
het verstrijken waarvan geen enkele verbintenis mag worden aangegaan, is geen verjaringstermijn 
en betreft evenmin een termijn voor het verrichten van een proceshandeling; Artikel 2260 van het 
Burgerlijk Wetboek, noch de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek zijn derhalve op de 
berekening van de termijn van toepassing. 

12 mei 2016 C.2015.0218.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 3 Wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten

Luidens artikel 210, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, verbinden de vennoten van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid slechts hun inbreng, en kunnen hun 
rechten alleen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden; bijgevolg verleent de 
omstandigheid dat een natuurlijk persoon een vennoot van zulk een vennootschap is, hem niet de 
hoedanigheid van koopman.

 - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Natuurlijke persoon - Vennoot - 
Hoedanigheid

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

 - Definitie

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

 - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Natuurlijke persoon - Vennoot - 
Hoedanigheid

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

 - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Natuurlijke persoon - Zaakvoerder - 
Hoedanigheid

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Luidens artikel 255, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, worden de besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bestuurd door een of meer personen, al dan niet 
bezoldigd, al dan niet vennoten; aangezien de zaakvoerder van een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid handelt in naam en voor rekening van die laatste, verleent de 
omstandigheid dat hij daden van koophandel uitvoert hem niet de hoedanigheid van koopman.

 - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Natuurlijke persoon - Zaakvoerder - 
Hoedanigheid

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

MACHTEN
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RECHTERLIJKE MACHT

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Bestuurshandelingen - Toezicht - Onwettigheid

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

Het arrest dat, doordat het rekening houdt met de inhoud ervan, uitwerking geeft aan 
bestuurshandelingen waarvan het de onwettigheid vaststelt, schendt artikel 159 van de Grondwet.

Rechterlijke macht - Bevoegdheid - Bestuurshandelingen - Toezicht - Onwettigheid

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Eigendom - Mede-eigendom - Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke 
werken - Begrip - Toetsing door het Hof

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

De rechter oordeelt in feite welke werken als dringend en noodzakelijk in de zin van artikel 577-9, 
§4, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden beschouwd; 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 (1). (1) Zie concl. OM.

 - Eigendom - Mede-eigendom - Mede-eigenaar - Vorderingsrecht - Dringende en noodzakelijke 
werken - Begrip - Toetsing door het Hof

12 mei 2016 C.2015.0309.N AC nr. ...12 mei 2016

- Art. 577-9, § 4, eerste lid Burgerlijk Wetboek

ONDERZOEKSGERECHTEN

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt de beslissing om te weigeren het 
Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen dat door de buitenlandse overheid is 
uitgevaardigd tegen een minderjarige die op het tijdstip van het feiten ouder was dan zestien jaar, 
naar recht, wanneer het enerzijds vaststelt dat de feiten die de minderjarige ten laste worden gelegd 
geen deel uitmaken van de misdrijven bepaald in de artikelen van het Strafwetboek waarnaar artikel 
57bis, § 1, Jeugdbeschermingswet verwijst en, anderzijds, dat de betrokkene niet eerder het 
voorwerp is geweest van een of meerdere in dat artikel bedoelde maatregelen (1). (1) Zie Cass. 11 
juni 2013, AR P.13.0780.N., AC 2013, nr. 369, met concl. M. De Swaef, toen plaatsvervangend 
advocaat-generaal.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Overlevering van een minderjarige ouder dan 
zestien

- Art. 57bis, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 4.3° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel
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11 mei 2016 P.2016.0545.F AC nr. ...11 mei 2016

Het onderzoeksgerecht dat ingevolge een Europees aanhoudingsbevel uitspraak moet doen over de 
overlevering van een minderjarige die op het tijdstip van de feiten ouder was dan zestien jaar, moet 
nagaan of die persoon zich in een van de voorwaarden bevindt die bij artikel 57bis, § 1, 
Jeugdbeschermingswet zijn bepaald, waardoor de uithandengeving kan worden bevolen, zonder zich 
daarom uit te spreken over het passend karakter van een eventuele beschermende maatregel (1). 
(1) Cass. 13 april 2016, AR P.16.0429.F, AC 2016., nr. ……

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Overlevering van een minderjarige ouder dan 
zestien - Voorwaarde - Controle

11 mei 2016 P.2016.0545.F AC nr. ...11 mei 2016

- Art. 57bis, § 1 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

- Art. 4.3° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

RECHTBANKEN

ALGEMEEN

Het arrest dat, doordat het rekening houdt met de inhoud ervan, uitwerking geeft aan 
bestuurshandelingen waarvan het de onwettigheid vaststelt, schendt artikel 159 van de Grondwet.

Algemeen - Bevoegdheid - Rechtsmacht - Bestuurshandelingen - Toezicht - Onwettigheid

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Algemeen - Bevoegdheid - Rechtsmacht - Bestuurshandelingen - Toezicht - Onwettigheid

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en 
mag, ongeacht de omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de voor hem aangevoerde 
redenen ambtshalve aanvullen mits hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen het bestaan 
hebben uitgesloten, enkel steunt op feiten die hem regelmatig zijn voorgelegd, het voorwerp van de 
vordering niet wijzigt; daarbij moet hij het recht van verdediging eerbiedigen (1). (1) Cass. 27 juni 
2013, AR C.11.0508.F, AC 2013, nr. 399; Cass. 31 oktober 2013, AR C.13.0005.N, AC 2013, nr. 571.

Algemeen - Ambt van de rechter - Door de rechter vastgestelde feiten - Verplichting van de rechter

6 mei 2016 C.2015.0365.F AC nr. ...6 mei 2016

Krachtens artikel 159 van de Grondwet hebben de contentieuze rechtscolleges de rechtsmacht en de 
plicht om de interne wettelijkheid en de externe wettelijkheid na te gaan van elke bestuurshandeling 
waarop een vordering, verweer of exceptie gesteund is (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

Algemeen - Contentieuze rechtscolleges - Bevoegdheid - Bestuurshandelingen - Externe 
wettigheid - Interne wettigheid - Toezicht

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

Algemeen - Contentieuze rechtscolleges - Bevoegdheid - Bestuurshandelingen - Externe 
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Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

wettigheid - Interne wettigheid - Toezicht

2 mei 2016 S.2015.0115.F AC nr. ...2 mei 2016

RECHTERLIJK GEWIJSDE

GEZAG VAN GEWIJSDE

Uit de omstandigheid dat een persoon geen derdenverzet heeft aangetekend nadat de beslissing 
hem werd betekend, volgt in beginsel niet dat deze beslissing ten aanzien van die derde de 
bewijswaarde heeft van een onweerlegbaar vermoeden dat de rechter bindt (1). (1) Zie concl. OM.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Derde - Beslissing - Na betekening geen derdenverzet 
aangetekend - Gevolg - Bewijswaarde van de beslissing - Ten aanzien van die derde

12 mei 2016 C.2014.0561.N AC nr. ...12 mei 2016

- Artt. 23, 26, 1122 en 1124 Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Derde - Beslissing - Na betekening geen derdenverzet 
aangetekend - Gevolg - Bewijswaarde van de beslissing - Ten aanzien van die derde

12 mei 2016 C.2014.0561.N AC nr. ...12 mei 2016

VENNOOTSCHAPPEN

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Handelsvennootschappen - Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - 
Koophandel - Koopman - Natuurlijke persoon - Vennoot - Hoedanigheid

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Luidens artikel 255, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, worden de besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bestuurd door een of meer personen, al dan niet 
bezoldigd, al dan niet vennoten; aangezien de zaakvoerder van een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid handelt in naam en voor rekening van die laatste, verleent de 
omstandigheid dat hij daden van koophandel uitvoert hem niet de hoedanigheid van koopman.

Handelsvennootschappen - Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - 
Koophandel - Koopman - Natuurlijke persoon - Zaakvoerder - Hoedanigheid

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Handelsvennootschappen - Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - 
Koophandel - Koopman - Natuurlijke persoon - Vennoot - Hoedanigheid
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Luidens artikel 210, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, verbinden de vennoten van 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid slechts hun inbreng, en kunnen hun 
rechten alleen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden; bijgevolg verleent de 
omstandigheid dat een natuurlijk persoon een vennoot van zulk een vennootschap is, hem niet de 
hoedanigheid van koopman.

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Handelsvennootschappen - Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - 
Koophandel - Koopman - Natuurlijke persoon - Zaakvoerder - Hoedanigheid

2 mei 2016 S.2015.0112.F AC nr. ...2 mei 2016

VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

Een vennoot in een tijdelijke vennootschap kan in eigen naam en voor zijn eigen aandeel in rechte 
optreden (1). (1) Zie Cass. 7 maart 2014, AR C.11.0601.F, AC 2014, nr. 184.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid - Tijdelijke handelsvereniging - Geen 
rechtspersoonlijkheid - Rechtsvordering - Uitoefening door een vennoot

6 mei 2016 C.2015.0540.F AC nr. ...6 mei 2016

- Artt. 2, § 1, 47 en 53 Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN

De rechtsvordering waarbij de principaal de terugvordering eist van commissies die hij 
onverschuldigd heeft uitbetaald aan de handelsagent, vloeit niet voort uit de agentuurovereenkomst 
maar wel uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de terugbetaling van het 
onverschuldigd betaalde. De voormelde korte verjaringstermijn is dienvolgens niet van toepassing.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Handelsagentuur - Commissies - 
Onverschuldigde betaling - Vordering - Verjaring

9 mei 2016 C.2014.0442.N AC nr. ...9 mei 2016

- Art. 26 Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst

Uit de artikelen 32.1, 32.1.b en 32.2 CMR kan niet worden afgeleid dat een schriftelijke vordering die 
werd ingesteld voordat de verjaring is beginnen lopen geen schorsende werking heeft, met dien 
verstande dat deze schorsing slechts uitwerking krijgt vanaf het ogenblik dat de verjaringstermijn 
een aanvang neemt.

Burgerlijke zaken - Schorsing - Goederenvervoer - Landvervoer - Wegvervoer - CMR-Verdrag - 
Schriftelijke vordering - Ingesteld voor de verjaring is beginnen lopen

12 mei 2016 C.2015.0352.N AC nr. ...12 mei 2016

- Artt. 32.1, 32.1.b en 32.2 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)
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VERVOER

GOEDERENVERVOER

Uit de artikelen 32.1, 32.1.b en 32.2 CMR kan niet worden afgeleid dat een schriftelijke vordering die 
werd ingesteld voordat de verjaring is beginnen lopen geen schorsende werking heeft, met dien 
verstande dat deze schorsing slechts uitwerking krijgt vanaf het ogenblik dat de verjaringstermijn 
een aanvang neemt.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - CMR-Verdrag - Schriftelijke 
vordering - Ingesteld voor de verjaring is beginnen lopen - Gevolg - Verjaring - Schorsing

12 mei 2016 C.2015.0352.N AC nr. ...12 mei 2016

- Artt. 32.1, 32.1.b en 32.2 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)

VORDERING IN RECHTE

Uit de artikelen 32.1, 32.1.b en 32.2 CMR kan niet worden afgeleid dat een schriftelijke vordering die 
werd ingesteld voordat de verjaring is beginnen lopen geen schorsende werking heeft, met dien 
verstande dat deze schorsing slechts uitwerking krijgt vanaf het ogenblik dat de verjaringstermijn 
een aanvang neemt.

 - Goederenvervoer - Landvervoer - Wegvervoer - CMR-Verdrag - Schriftelijke vordering - Ingesteld 
voor de verjaring is beginnen lopen - Gevolg - Verjaring - Schorsing

12 mei 2016 C.2015.0352.N AC nr. ...12 mei 2016

- Artt. 32.1, 32.1.b en 32.2 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van 
goederen over de weg (C.M.R.)

Een vennoot in een tijdelijke vennootschap kan in eigen naam en voor zijn eigen aandeel in rechte 
optreden (1). (1) Zie Cass. 7 maart 2014, AR C.11.0601.F, AC 2014, nr. 184.

 - Rechtsvordering - Vennootschappen - Tijdelijke handelsvereniging - Geen rechtspersoonlijkheid - 
Rechtsvordering - Uitoefening door een vennoot

6 mei 2016 C.2015.0540.F AC nr. ...6 mei 2016

- Artt. 2, § 1, 47 en 53 Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

WAPENS

De bewakingsagent is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een wapen ter plaatse, zelfs als hij 
niet de eigenaar van dat wapen is of niet van de aanwezigheid van het wapen op de hoogte is 
gebracht.

 - Plaats waar wapendracht verboden is - Bewakingsagent - Verantwoordelijkheid

6 mei 2016 C.2015.0128.F AC nr. ...6 mei 2016

- Art. 30ter, eerste lid KB 17 november 2006 betreffende de wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, 
diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

ALGEMEEN

Artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet dat in algemene bewoordingen bepaalt dat de indeplaatsstelling 
geldt tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, maakt geen onderscheid naargelang 
van de persoon aan wie de prestaties werden betaald; daaruit volgt dat die indeplaatsstelling geldt 
tot beloop van het bedrag van zowel de prestaties die aan de rechthebbende zelf werden betaald, 
als de prestaties die ten behoeve van de rechthebbende rechtstreeks aan de zorgverleners of 
zorgverstrekkende instellingen werden betaald.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Prestaties - Betalingen aan derden - Indeplaatsstelling

9 mei 2016 C.2013.0252.N AC nr. ...9 mei 2016

Uit de artikelen 87 en 104bis van de Gecoördineerde wet op de Ziekenhuizen van 7 augustus 1987, 
het artikel 136, §5 ZIV-wet en de artikelen 1, 3 en 4 van het Koninklijk besluit van 11 juni 2003 tot 
uitvoering, wat de met toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen door de 
verzekeringsinstellingen in twaalfden uit te betalen bedragen betreft, van de artikelen 136, § 1, 
derde lid, 136, § 5, en 164, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 volgt dat het gedeelte van 
het budget van financiële middelen dat door een verzekeringsinstelling aan een verzorgingsinstelling 
bij twaalfden wordt uitbetaald, door de verzekeringsinstelling kan worden teruggevorderd van de 
naar gemeen recht aansprakelijke derde  (1). (1) Thans de artikelen 95 en 115 van de 
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen van 10 juli 2008.

Algemeen - Verzekeringsinstelling - Prestaties - Betalingen aan derden - Financiële middelen - 
Voorlopige twaalfden - Indeplaatsstelling

9 mei 2016 C.2013.0252.N AC nr. ...9 mei 2016
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