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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

De vordering wegens burenhinder gesteund op artikel 544 Burgerlijk Wetboek veronderstelt dat het 
evenwicht tussen de rechten van naburige eigenaars is verbroken; opdat een vordering op 
burenhinder kan worden gesteund is vereist dat het zelfs niet foutief gebruik van een erf aan een 
naburig erf hinder toebrengt die de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt; een 
vordering kan bijgevolg niet op burenhinder worden gesteund wanneer er geen sprake is van hinder 
veroorzaakt door het gebruik van een naburig erf, maar wel van het betreden of het zonder recht 
noch titel bezetten van een erf door een nabuur.

Bijzondere aansprakelijkheid - Burenhinder - Naburig erf - Toepassing

5 december 2016 C.2016.0150.N AC nr. ...5 december 2016

ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN FISCALE ZAKEN

Uit de artikelen 4, 5, §1, 7, §3 en §4 en 8, eerste lid, Wet Administratieve Geldboeten, noch uit enige 
andere wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat de beslissing van de bevoegde 
ambtenaar tot het opleggen van een administratieve geldboete bekleed is met het gezag van 
rechterlijk gewijsde of een daarmee vergelijkbaar gezag; de omstandigheid dat het definitief 
vaststaat dat aan de werkgever een administratieve geldboete is opgelegd wegens in een proces-
verbaal vastgestelde feiten, heeft niet tot gevolg dat de werkgever deze feiten niet meer kan 
betwisten wanneer een werknemer op grond van die feiten een burgerlijke rechtsvordering instelt.

 - Beslissing bevoegde ambtenaar - Gezag

21 november 2016 S.2015.0126.N AC nr. ...21 november 2016

ADVOCAAT

Noot van advocaat-generaal Decreus.

 - Strafzaken - Cassatieberoep - Vorm en termijn van betekening en-of neerlegging - Advocaat - 
Lasthebber ad hoc - Toepassing

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

Noot van advocaat-generaal Decreus.

 - Strafzaken - Cassatieberoep - Vorm en termijn voor memories en stukken - Advocaat - 
Lasthebber ad hoc - Toepassing

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

 - Strafzaken - Cassatieberoep - Vorm en termijn voor memories en stukken - Advocaat - 
Lasthebber ad hoc - Toepassing
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Artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering verplicht de eiser in cassatie, ook indien 
vertegenwoordigd door een lasthebber ad hoc die advocaat is, op straffe van onontvankelijkheid zijn 
memorie per aangetekende brief ter kennis te brengen van de partijen tegen wie zijn beroep is 
gericht en het bewijs van verzending ter griffie neer te leggen binnen de termijn welke is bepaald in 
het eerste of het tweede lid van dit artikel.

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

Met artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering heeft de wetgever aan de eisers in cassatie, 
ook indien vertegenwoordigd door een lasthebber ad hoc die advocaat is – een algemene 
verplichting tot betekening opgelegd, met als enige en dus strikt te interpreteren uitzondering het 
geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een vervolgde partij tegen een beslissing over de 
strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen gevallen.

 - Strafzaken - Cassatieberoep - Vorm en termijn van betekening en-of neerlegging - Advocaat - 
Lasthebber ad hoc - Toepassing

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

Wanneer kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wordt toegekend aan een persoon die 
samenwoont met zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt 
en zij gelijklopende belangen hebben, dan komt de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en 
bijgevolg het voordeel van artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek toe aan deze persoon en 
aan de echtgenoot of de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt.

 - Juridische bijstand - Kosteloze tweedelijnsbijstand - Toekenning - Gelijklopende belangen

19 december 2016 C.2016.0263.N AC nr. ...19 december 2016

- Art. 1, § 1, vierde en vijfde lid, en § 1, 2° KB 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de 
volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand

- Artt. 1022, vierde lid, en 508/13, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

ARBEID

ALLERLEI

Uit artikel 331 Arbeidsrelatiewet volgt dat de partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie kunnen 
kiezen, maar niet dat zij vrij zijn een andere kwalificatie te geven aan die arbeidsrelatie dan de 
werkelijke aard ervan zoals die uit de feitelijke uitoefening ervan blijkt, noch dat zij aldus zouden zijn 
vrijgesteld van de wettelijke verplichtingen verbonden aan de werkelijke aard van die arbeidsrelatie.

Allerlei - Arbeidsrelatiewet - Aard arbeidsrelatie - Keuzevrijheid van partijen

13 september 2016 P.2015.0450.N AC nr. ...13 september 2016

ARBEIDSOVEREENKOMST

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezag - Tuchtrechtelijk 
sanctierecht

3/ 53



LiberCas 2/2017

Het aan een arbeidsovereenkomst inherent werkgeversgezag is de grondslag van het tuchtrechtelijk 
sanctierecht dat een werkgever toekomt; de vaststelling dat een van de partijen in een arbeidsrelatie 
over het recht beschikt om tuchtsancties op te leggen aan de andere partij, sluit de mogelijkheid van 
een zelfstandige samenwerking uit, tenzij dit sanctierecht inherent is aan de uitoefening van het 
beroep en door of krachtens een wet is opgelegd (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.

10 oktober 2016 S.2014.0074.N AC nr. ...10 oktober 2016

- Art. 6, § 1, 6° Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen

- Art. 333, § 1, vierde deelstreepje Programmawet (I) 27 december 2006

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Begrip - Bestaansvereisten - Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezag - Tuchtrechtelijk 
sanctierecht

10 oktober 2016 S.2014.0074.N AC nr. ...10 oktober 2016

VERJARING

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Verjaring - Loon - Onverschuldigde betaling - Terugvordering

10 oktober 2016 S.2014.0061.N AC nr. ...10 oktober 2016

Een op de artikelen 1235, 1236 en 1376 tot en met 1381 Burgerlijk Wetboek gegronde 
rechtsvordering strekkende tot terugbetaling door de werknemer van hetgeen onverschuldigd werd 
betaald door de werkgever, is geen rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst is ontstaan; die 
vordering is onderworpen aan de algemene verjaringstermijn (1). (1) Zie concl. OM.

Verjaring - Loon - Onverschuldigde betaling - Terugvordering

10 oktober 2016 S.2014.0061.N AC nr. ...10 oktober 2016

VERPLICHTINGEN

Volgens artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van 7 juni 1985, regelt die 
overeenkomst niet de overgang van de rechten der werknemers op de prestaties die voortspruiten 
uit de stelsels inzake ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsuitkeringen, toegekend uit hoofde van 
aanvullende regimes van sociale voorzieningen; de verkrijger is bijgevolg niet verplicht het 
groepsverzekeringsstelsel dat binnen de overgelaten onderneming bestond, voort te zetten.

Verplichtingen - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis - Conventionele overgang van 
onderneming - Rechten van de werknemers van de overgelaten onderneming - 
Groepsverzekering - Verkrijger - Verplichting

14 november 2016 S.2008.0121.F AC nr. ...14 november 2016

Verplichtingen - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis - Conventionele overgang van 
onderneming - Rechten van de werknemers van de overgelaten onderneming - Loon - Verkrijger - 
Verplichting
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Uit artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van 7 juni 1985, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van 
werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van 
de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, 
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985, volgt dat de verkrijger de 
salarisvoorwaarden die in de overgelaten onderneming van kracht waren niet mag wijzigen zonder 
instemming van de werknemer.

14 november 2016 S.2008.0121.F AC nr. ...14 november 2016

BEVOEGDHEID EN AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat wanneer in de 
omstandigheden van de zaak vaststaat dat de schade, bestaande in het verlies van onderdelen van 
het vermogen, is ingetreden ten gevolge van een betaling, deze schade zich rechtstreeks voordoet 
op de plaats van de bankrekening van de verzoeker die de betaling heeft verricht, zodat de 
gerechten van die lidstaat rechtsmacht hebben.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Artikel 5.3 EEX-verordening - Plaats 
waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan - Verlies van vermogen - Bevoegde rechtbank - 
Toepassing

7 november 2016 C.2016.0200.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 5.3 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve 
noodzakelijkheid tot ompakking - Bewijslevering

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Het bewijs van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking kan geleverd worden door alle 
middelen van recht, met inbegrip van vermoedens die blijken uit feiten die dateren van na het op de 
markt brengen van het geneesmiddel in de lidstaat van invoer (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve 
noodzakelijkheid tot ompakking - Bewijslevering

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

STRAFZAKEN

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de 
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Behoudens voor wat feiten betreft die algemeen bekend zijn of berusten op algemene ervaring en 
daarom steeds tot het debat behoren, verbiedt het recht van verdediging, waartoe het recht op 
tegenspraak behoort, de rechter zijn beslissing te laten steunen op feitelijke elementen die niet 
voortspruiten uit de gegevens van het strafdossier of het onderzoek ter rechtszitting, maar die hij 
slechts ingevolge eigen vaststellingen of persoonlijke ervaring buiten het debat heeft vernomen, 
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 
2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.

rechter zijn beslissing steunt - Recht van verdediging - Recht op tegenspraak

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

Behoudens voor wat feiten betreft die algemeen bekend zijn of berusten op algemene ervaring en 
daarom steeds tot het debat behoren, verbiedt het recht van verdediging, waartoe het recht op 
tegenspraak behoort, de rechter zijn beslissing te laten steunen op feitelijke elementen die niet 
voortspruiten uit de gegevens van het strafdossier of het onderzoek ter rechtszitting, maar die hij 
slechts ingevolge eigen vaststellingen of persoonlijke ervaring buiten het debat heeft vernomen, 
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 
2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de 
rechter zijn beslissing steunt - Grenzen - Feiten niet aan de tegenspraak van partijen 
onderworpen - Uitzondering

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

Behoudens voor wat feiten betreft die algemeen bekend zijn of berusten op algemene ervaring en 
daarom steeds tot het debat behoren, verbiedt het recht van verdediging, waartoe het recht op 
tegenspraak behoort, de rechter zijn beslissing te laten steunen op feitelijke elementen die niet 
voortspruiten uit de gegevens van het strafdossier of het onderzoek ter rechtszitting, maar die hij 
slechts ingevolge eigen vaststellingen of persoonlijke ervaring buiten het debat heeft vernomen, 
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 
2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de 
rechter zijn beslissing steunt - Grenzen - Feiten niet aan de tegenspraak van partijen onderworpen

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

 - Douane en accijnzen - Verbeurdverklaring - Niet-overlegging van verbeurdverklaarde goederen - 
Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde - Aard - Grondslag
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De veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde niet–aangehaalde 
goederen, vormt een toepassing van de uit de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek 
voortvloeiende regel dat elke schuldenaar van een zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan 
moet betalen indien hij ze heeft onttrokken aan zijn schuldeiser of wanneer hij, door zijn toedoen, 
tekort komt aan de verplichting de zaak te leveren; artikel 44 Strafwetboek bepaalt dat de 
veroordeling tot de bij de wet uitgesproken straffen altijd wordt uitgesproken onverminderd de 
teruggave en de schadevergoeding die aan partijen mochten zijn verschuldigd en die bepaling vormt 
een toepassing van de hiervoor vermelde regel (1). (1) Cass. 28 juni 2016, AR P.14.1588.N, AC 2016, 
nr. …; Cass. 28 juni 2016, AR P.14.1132.N, AC 2016, nr. …

13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

Een procedure kan een roekeloos of tergend karakter aannemen wanneer een partij de bedoeling 
heeft een tegenpartij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te 
treden, uitoefent op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht door een 
normaal en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat (1). (1) Cass. 28 september 2011, AR 
P.11.0711.F, AC 2011, nr. 506.

 - Vergoeding wegens roekeloos en tergend geding - Roekeloos en tergend karakter

23 november 2016 P.2016.0689.F AC nr. ...23 november 2016

- Artt. 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering

Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze, aan de hand van de omstandigheden van de zaak, 
oordeelt of er al dan niet sprake is van misbruik van procedure, gaat het Hof na of hij uit zijn 
vaststellingen dat misbruik naar recht heeft kunnen vaststellen (1). (1) Cass. 28 september 2011, AR 
P.11.0711.F, AC 2011, nr. 506.

 - Vergoeding wegens roekeloos en tergend geding - Roekeloos en tergend karakter - Beoordeling 
door de rechter - Toezicht van het Hof

23 november 2016 P.2016.0689.F AC nr. ...23 november 2016

- Artt. 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering

BURGERLIJKE STAAT

Aangezien het aan elke overheid, en niet enkel aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, staat een 
buitenlandse authentieke akte betreffende de burgerlijke stand te erkennen of niet te erkennen, is 
de rechter, die kennisneemt van het beroep tegen de beslissing van een andere overheid om die 
zelfde akte niet te erkennen, niet gebonden door de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke 
stand.

 - Buitenlandse authentieke akte - Erkenning - Ambtenaar van de burgerlijke stand - Beroep - 
Rechter - Bevoegdheid

8 december 2016 C.2009.0312.F AC nr. ...8 december 2016

- Art. 27, § 1 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht

 - Buitenlandse authentieke akte - Vaststellingen - Bewijs van het tegendeel - Vorm
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Een buitenlandse authentieke akte strekt tot bewijs van de feiten vastgesteld door de buitenlandse 
overheid en dit tot bewijs van het tegendeel, dat door alle rechtsmiddelen kan worden geleverd.

8 december 2016 C.2009.0312.F AC nr. ...8 december 2016

- Art. 28, § 2 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht

CASSATIE

Wanneer de strafvordering niet werd ingesteld en vervolgd door de bevoegde arbeidsauditeur en 
gewezen is door een kamer van het hof van beroep die niet wettig was samengesteld, dient de 
gehele rechtspleging die aan het arrest, die dit niet vaststelt, is voorafgegaan, tot en met de 
dagvaarding van de beklaagde om te verschijnen voor de correctionele rechtbank nietig te worden 
verklaard.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - 
Uitoefenen van de strafvordering - Bevoegdheid - Miskenning

20 december 2016 P.2015.1538.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 408, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Wanneer de strafvordering niet werd ingesteld en vervolgd door de bevoegde arbeidsauditeur en 
gewezen is door een kamer van het hof van beroep die niet wettig was samengesteld, dient de 
gehele rechtspleging die aan het arrest, die dit niet vaststelt, is voorafgegaan, tot en met de 
dagvaarding van de beklaagde om te verschijnen voor de correctionele rechtbank nietig te worden 
verklaard.

Vernietiging - Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - 
Rechtspleging in hoger beroep - Samenstelling van de zetel - Onwettigheid

20 december 2016 P.2015.1538.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 408, eerste lid Wetboek van Strafvordering

BEVOEGDHEID VAN HET HOF

De beslissing dat de in artikel 141bis Strafwetboek bepaalde uitsluitingsgrond niet van toepassing is 
op de misdrijven leider te zijn van een terroristische groep of te hebben deelgenomen aan enige 
activiteit van een terroristische groep, gesteund op feiten die niet aan tegenspraak zijn onderworpen 
en die evenmin van algemene bekendheid of algemene ervaring zijn, is niet naar recht verantwoord. 

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Recht van verdediging - 
Strafzaken - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt - 
Recht op tegenspraak

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

Bevoegdheid van het hof - Ambtshalve op te werpen middelen - Gerechtskosten - Tarief 
strafzaken - Vergoeding - Eénmaligheid

8/ 53



LiberCas 2/2017

Op grond van artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken is door elke veroordeelde slechts één 
vergoeding per criminele, correctionele of politiezaak verschuldigd, ongeacht het aantal feiten 
waarvoor hij wordt vervolgd of veroordeeld; gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, 
speelt het geen rol of de veroordeling wordt uitgesproken in eerste aanleg dan wel voor het eerst in 
hoger beroep.

13 september 2016 P.2015.0290.N AC nr. ...13 september 2016

VERNIETIGING. OMVANG

Cassatie is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten grondslag ligt (1). (1) 
Zie Cass. 28 januari 2011, AR C.10.0032.N en C.10.0033.N, AC 2011, nr. 87.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Vernietiging - Beperking

7 november 2016 C.2016.0067.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

CASSATIEBEROEP

BURGERLIJKE ZAKEN

Het cassatieberoep dat door de echtgenoten is ingesteld tegen de procureur-generaal bij het hof van 
beroep die enkel een advies heeft uitgebracht over de zaak waarin hij geen partij is geweest, is niet 
ontvankelijk (1). (1) Cass. 12 oktober 2007, AR C.06.0545.F, AC 2007, nr. 480.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - 
Eisers en verweerders - Cassatieberoep van de echtgenoten gericht tegen de procureur-generaal 
bij het hof van beroep - Ontvankelijkheid

8 december 2016 C.2009.0312.F AC nr. ...8 december 2016

STRAFZAKEN

Met artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering heeft de wetgever aan de eisers in cassatie, 
ook indien vertegenwoordigd door een lasthebber ad hoc die advocaat is – een algemene 
verplichting tot betekening opgelegd, met als enige en dus strikt te interpreteren uitzondering het 
geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een vervolgde partij tegen een beslissing over de 
strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen gevallen.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Advocaat - Lasthebber 
ad hoc - Toepassing

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

Noot van advocaat-generaal Decreus.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Advocaat - Lasthebber ad hoc - 
Toepassing

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Advocaat - Lasthebber 
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Noot van advocaat-generaal Decreus.

ad hoc - Toepassing

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

Artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering verplicht de eiser in cassatie, ook indien 
vertegenwoordigd door een lasthebber ad hoc die advocaat is, op straffe van onontvankelijkheid zijn 
memorie per aangetekende brief ter kennis te brengen van de partijen tegen wie zijn beroep is 
gericht en het bewijs van verzending ter griffie neer te leggen binnen de termijn welke is bepaald in 
het eerste of het tweede lid van dit artikel.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Advocaat - Lasthebber ad hoc - 
Toepassing

13 september 2016 P.2015.0999.N AC nr. ...13 september 2016

CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Wet in de tijd - Toepasselijke wetsbepaling - 
Vermelding - Ontvankelijkheid

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016

Het middel dat de schending aanvoert van de wetsbepalingen die niet op het geschil van toepassing 
zijn, is niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Wet in de tijd - Toepasselijke wetsbepaling - 
Vermelding - Ontvankelijkheid

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016

Het middel dat bij het vermelden van meerdere grieven voor een ervan de wet niet vermeldt die het 
arrest zou schenden, is in zoverre niet-ontvankelijk.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Meerdere aangevoerde grieven - Niet-vermelding van 
de geschonden wettelijke bepalingen voor een van de grieven - Gevolg - Ontvankelijkheid

14 november 2016 S.2008.0121.F AC nr. ...14 november 2016

Uit de reden van het arrest dat de eiser "het eventuele bestaan van een handeling die gelijk staat 
met contractbreuk niet heeft aangevoerd" kan niet worden afgeleid dat het de instemming van de 
eiser zou vaststellen met de wijziging van sommige elementen van zijn salaris en ontneemt dat het 
middel zijn belang over die kwestie dus niet; de grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden 
aangenomen.

Burgerlijke zaken - Belang - Niet aangevoerde handeling die gelijk staat met contractbreuk - 
Draagwijdte - Beperking - Gevolg - Ontvankelijkheid van het middel

14 november 2016 S.2008.0121.F AC nr. ...14 november 2016
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STRAFZAKEN

De beslissing dat de in artikel 141bis Strafwetboek bepaalde uitsluitingsgrond niet van toepassing is 
op de misdrijven leider te zijn van een terroristische groep of te hebben deelgenomen aan enige 
activiteit van een terroristische groep, gesteund op feiten die niet aan tegenspraak zijn onderworpen 
en die evenmin van algemene bekendheid of algemene ervaring zijn, is niet naar recht verantwoord. 

Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Recht van verdediging - Strafzaken - Bewijs - 
Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt - Recht op tegenspraak

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

Op grond van artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken is door elke veroordeelde slechts één 
vergoeding per criminele, correctionele of politiezaak verschuldigd, ongeacht het aantal feiten 
waarvoor hij wordt vervolgd of veroordeeld; gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, 
speelt het geen rol of de veroordeling wordt uitgesproken in eerste aanleg dan wel voor het eerst in 
hoger beroep.

Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Gerechtskosten - Tarief strafzaken - Vergoeding - 
Eénmaligheid

13 september 2016 P.2015.0290.N AC nr. ...13 september 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Noch uit artikel 26 CAO-wet dat bepaalt dat de bedingen van een in een paritair orgaan gesloten 
overeenkomst die verband houden met de individuele betrekkingen tussen werkgever en 
werknemer, bindend zijn voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het 
paritair orgaan, voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is 
bepaald, noch uit artikel 35 van deze wet dat de Koning de bevoegdheid verleent om paritaire 
comités op te richten en te bepalen welke personen, welke bedrijfstak of ondernemingen en welk 
gebied tot het ressort van elk comité behoren, volgt dat de Koning bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid ertoe gehouden is onder “handelsbedrijvigheid” het kopen en verkopen van goederen 
te verstaan.

 - Handelsbedrijvigheid - Begrip

21 november 2016 S.2015.0101.N AC nr. ...21 november 2016

Uit artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van 7 juni 1985, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van 
werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van 
de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, 
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 1985, volgt dat de verkrijger de 
salarisvoorwaarden die in de overgelaten onderneming van kracht waren niet mag wijzigen zonder 
instemming van de werknemer.

 - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis - Conventionele overgang van onderneming - Rechten 
van de werknemers van de overgelaten onderneming - Loon - Verkrijger - Verplichting

14 november 2016 S.2008.0121.F AC nr. ...14 november 2016
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Volgens artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van 7 juni 1985, regelt die 
overeenkomst niet de overgang van de rechten der werknemers op de prestaties die voortspruiten 
uit de stelsels inzake ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsuitkeringen, toegekend uit hoofde van 
aanvullende regimes van sociale voorzieningen; de verkrijger is bijgevolg niet verplicht het 
groepsverzekeringsstelsel dat binnen de overgelaten onderneming bestond, voort te zetten.

 - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis - Conventionele overgang van onderneming - Rechten 
van de werknemers van de overgelaten onderneming - Groepsverzekering - Verkrijger - 
Verplichting

14 november 2016 S.2008.0121.F AC nr. ...14 november 2016

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Uit de samenhang van de artikelen 1675/13bis, §1 en §2, 1675/13, §3, Gerechtelijk Wetboek en 
464/1, §8, vijfde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de kwijtschelding geen betrekking kan 
hebben op een penale boete; de rechter van de collectieve schuldenregeling kan bijgevolg aan de 
schuldenaar geen kwijtschelding verlenen voor schulden die het gevolg zijn van een veroordeling tot 
zulke boete (1)(2). (1) Zie concl. OM. (2) Zie Cass. 18 november 2013, AR S.12.0138.F, AC 2013, nr. 
613.

 - Strafrechtelijke boete - Kwijtschelding - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid van de rechter

21 november 2016 S.2016.0001.N AC nr. ...21 november 2016

Conclusie van advocaat-generaal vanderlinden.

 - Strafrechtelijke boete - Kwijtschelding - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid van de rechter

21 november 2016 S.2016.0001.N AC nr. ...21 november 2016

DADING

Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk overeenkomsten van onbepaalde duur op elk ogenblik 
en door elk van de partijen kunnen worden beëindigd, machtigt een partij bij een dading niet om een 
verbintenis die zij daarin bij wijze van toegeving heeft aangegaan, eenzijdig te herroepen, zelfs al 
werd die verbintenis voor onbepaalde duur aangegaan.

 - Gezag van gewijsde - Partij bij een dading - Algemeen beginsel van het recht op beëindiging van 
een overeenkomst van onbepaalde duur - Verbintenis van onbepaalde duur bij wijze van in de 
dading gedane toegeving - Eenzijdige herroeping

10 november 2016 C.2016.0142.F AC nr. ...10 november 2016

- Art. 2052 Burgerlijk Wetboek

DIEFSTAL EN AFPERSING

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

 - Onrechtmatig voordeel - Afpersing - Bestanddelen - Moreel bestanddeel

26 oktober 2016 P.2016.0097.F AC nr. ...26 oktober 2016
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De bestanddelen van afpersing bestaan enerzijds in het zich toe-eigenen van andermans goed of van 
een onrechtmatig voordeel ten nadele van een derde en, anderzijds, in de uitoefening van een 
onrechtmatige dwang waardoor aan de toestemming van het slachtoffer een gebrek kleeft wegens 
geweld of bedreiging; een voordeel houdt niet op onrechtmatig te zijn enkel omdat de dader van de 
feiten meent dat dit voordeel hem verschuldigd is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. en Cass. 22 juni 2016, 
AR P.16.0010.F, AC 2016.

 - Afpersing - Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Onrechtmatig voordeel

26 oktober 2016 P.2016.0097.F AC nr. ...26 oktober 2016

- Art. 470 Strafwetboek

DOUANE EN ACCIJNZEN

Uit de toepassing van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek en artikel 44 Strafwetboek volgt 
dat de rechter zo hij veroordeelt tot verbeurdverklaring van niet–aangehaalde goederen hij tevens 
verplicht is te veroordelen tot de betaling van de tegenwaarde van de niet–aangehaalde goederen 
en dit ongeacht of de niet–overlegging als dusdanig een gevolg is van een van het bewezen 
verklaarde misdrijf te onderscheiden foutief gedrag; die verplichting vloeit enkel voort uit het 
gepleegde misdrijf zelf; de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde 
niet–aangehaalde goederen vereist dan ook niet een in kracht van gewijsde getreden 
verbeurdverklaring van die goederen (1). (1) Cass. 28 juni 2016, AR P.14.1588.N, AC 2016, nr. …

 - Verbeurdverklaring - Niet-overlegging van verbeurdverklaarde goederen - Veroordeling tot 
betaling van de tegenwaarde - Grondslag

13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

De artikelen 220, § 1, 221, § 1, en 257, § 3, AWDA verplichten de verbeurdverklaring van de 
goederen die worden onttrokken aan het douanetoezicht en deze verbeurdverklaring heeft een 
zakelijk karakter omdat het uitspreken ervan niet vereist dat de veroordeelde eigenaar is van de 
verbeurd te verklaren goederen en evenmin dat de ontduiker bekend is; bij de verbeurdverklaring 
van niet–aangehaalde goederen rust op de veroordeelde de verplichting om deze voor te brengen 
(1). (1) 1 Cass. 28 juni 2016, AR P.14.1588.N, AC 2016, nr. …

 - Verbeurdverklaring van goederen die worden onttrokken aan het douanetoezicht - Aard

13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

De tegenwaarde van verbeurdverklaarde niet–aangehaalde goederen, ingeval van niet–overlegging, 
vormt een schadevergoeding in de zin van artikel 50 Strafwetboek en de rechter moet dan ook alle 
beklaagden ten laste van wie hij de verbeurdverklaring uitspreekt, hoofdelijk veroordelen tot de 
betaling van die tegenwaarde bij de niet–overlegging en dit ongeacht of die niet–overlegging het 
gevolg is van een van de bewezen verklaarde misdrijven te onderscheiden fout; die verplichting 
vloeit voort uit de bewezen verklaarde misdrijven (1). (1) Cass. 28 juni 2016, AR P.14.1588.N, AC 
2016, nr. …

 - Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van verbeurdverklaarde goederen - Aard
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13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

De artikelen 220, § 1, 221, § 1, en 257, § 3, AWDA verplichten de verbeurdverklaring van de 
goederen die worden onttrokken aan het douanetoezicht en deze verbeurdverklaring heeft een 
zakelijk karakter omdat het uitspreken ervan niet vereist dat de veroordeelde eigenaar is van de 
verbeurd te verklaren goederen en evenmin dat de ontduiker bekend is; bij de verbeurdverklaring 
van niet–aangehaalde goederen rust op de veroordeelde de verplichting om deze voor te brengen 
(1). (1) 1 Cass. 28 juni 2016, AR P.14.1588.N, AC 2016, nr. …

 - Verbeurdverklaring van goederen die worden onttrokken aan het douanetoezicht - 
Verbeurdverklaring van niet-aangehaalde goederen - Gevolg voor de veroordeelde

13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

De veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen vormt een 
toepassing van de uit de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek voortvloeiende regel dat elke 
schuldenaar van een zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze 
heeft onttrokken aan zijn schuldeiser, of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort komt aan de 
verplichting om de zaak te leveren; die veroordeling maakt geen straf uit, maar is het 
burgerrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring (1). (1) Cass. 28 
juni 2016, AR P.14.1132.N, AC 2016, nr. …

 - Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van verbeurdverklaarde goederen - Aard

13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Het onherstelbaar karakter van de ontwrichting van het koppel kan worden afgeleid uit schriftelijke 
verklaringen die het bestaan bevestigen van een nieuwe duurzame affectieve relatie, die zijn 
neergelegd door de echtgenoot die de echtelijke woonst heeft verlaten en die door de andere 
echtgenoot in een conclusie in kort geding zijn gebruikt om de toewijzing van de echtelijke 
verblijfplaats en de kosteloze betrekking ervan te verkrijgen.

Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding op grond van bepaalde feiten - Ontwrichting - 
Onherstelbaar karakter - Bewijs

8 december 2016 C.2015.0240.F AC nr. ...8 december 2016

- Art. 229, § 1 Burgerlijk Wetboek

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN

Gevolgen t.a.v. de goederen - Bedongen gemeenschapsstelsel - Echtgenoot tegen wie de 
echtscheiding wordt aangenomen - Verlies van voordelen - Voordelen
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Met 'voordelen' in de zin van art. 299 van het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld, eensdeels, alle 
schenkingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, met 
name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de 
huwelijksgemeenschap; zodoende is die bepaling niet van toepassing op de andere voordelen die bij 
de verdeling ontstaan uit de samenstelling van de huwelijksgemeenschap en derhalve niet op de 
voordelen die het gevolg zijn van de inbreng van een eigen goed in de huwelijksgemeenschap (1). (1) 
Cass. 23 november 2001, AR C.99.0012.N, AC 2001, nr. 641.

12 januari 2017 C.2012.0380.F AC nr. ...12 januari 2017

- Art. 299 Burgerlijk Wetboek

ERFENISSEN

Voor de toepassing van artikel 727, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat er geen grond om een 
onderscheid te maken al naargelang de erfgerechtigde die de overledene heeft gedood of heeft 
pogen te doden, in een staat van krankzinnigheid dan wel in een andere, in artikel 1, eerste lid, van 
de wet van 1 juli 1964, bedoelde staat verkeerde.

 - Onwaardigheid om te erven - Grond die het bestaan van het misdrijf uitsluit - Staat van 
krankzinnigheid

8 december 2016 C.2015.0539.F AC nr. ...8 december 2016

- Art. 727, 1° Burgerlijk Wetboek

EUROPESE UNIE

ALLERLEI

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat de nationale rechter de 
voorwaarde van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking moet onderzoeken op het ogenblik 
dat het geneesmiddel op de markt wordt gebracht in de lidstaat van invoer (1). (1) Zie concl. OM.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Onderzoek door de nationale rechter - Tijdstip

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Indien de parallelimporteur een product slechts op een beperkt deel van de markt van de lidstaat 
kan afzetten, kan dat deel samenvallen met de markt van het product van de merkhouder in een 
welbepaald verpakkingsformaat in de lidstaat van invoer en is een ompakking van het product in dat 
geval noodzakelijk om een effectieve toegang tot de markt van die lidstaat te waarborgen (1). (1) Zie 
concl. OM.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Parallelimporteur - Afzetmogelijkheid - 
Beperkt deel van de markt - Noodzaak tot ompakking

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
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Het bewijs van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking kan geleverd worden door alle 
middelen van recht, met inbegrip van vermoedens die blijken uit feiten die dateren van na het op de 
markt brengen van het geneesmiddel in de lidstaat van invoer (1). (1) Zie concl. OM.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Bewijslevering

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Bewijslevering

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat wanneer in de 
omstandigheden van de zaak vaststaat dat de schade, bestaande in het verlies van onderdelen van 
het vermogen, is ingetreden ten gevolge van een betaling, deze schade zich rechtstreeks voordoet 
op de plaats van de bankrekening van de verzoeker die de betaling heeft verricht, zodat de 
gerechten van die lidstaat rechtsmacht hebben.

Allerlei - Artikel 5.3 EEX-verordening - Plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan - 
Verlies van vermogen - Toepassing

7 november 2016 C.2016.0200.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 5.3 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Onderzoek door de nationale rechter - Tijdstip

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Parallelimporteur - Afzetmogelijkheid - 
Beperkt deel van de markt - Noodzaak tot ompakking

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Ompakking - Verzet van de merkhouder - 
Kunstmatige afscherming van de markten - Onderzoek

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Ompakking - Verzet van de merkhouder - 
Kunstmatige afscherming van de markten - Onderzoek

16/ 53



LiberCas 2/2017

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt duidelijk dat, om te bepalen 
of het verzet van een merkhouder tegen een ompakking tot een kunstmatige afscherming van de 
markten van de lidstaten zal bijdragen, moet worden onderzocht in welke mate het door de 
parallelimporteur ingevoerde product in het verpakkingsformaat van de lidstaat van uitvoer kan 
worden afgezet op de gehele markt van het relevante product van de lidstaat van invoer (1). (1) Zie 
concl. OM.

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

VERDRAGSBEPALINGEN

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden - 
E.E.G-verordening 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad - Internationale detachering - Werking

10 oktober 2016 S.2013.0125.N AC nr. ...10 oktober 2016

Uit artikel 7.2, a), Verordening (EEG) nr. 1408/71, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie in het 
arrest van 9 september 2015 (zaak C-72/14, X / Inspecteur van de Rijksbelastingsdienst, en C-
197/14, T.A. van Dijk / Staatssecretaris van Financiën), volgt dat de bepalingen van het verdrag 
betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, van 27 juli 1950, zoals laatst herzien op 30 
november 1979, en door België goedgekeurd bij wet van 27 februari 1987 (hierna: 
Rijnvarendenverdrag) en niet de conflictregels van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van toepassing 
zijn voor de tewerkstellingen die onder toepassing vallen van het Rijnvarendenverdrag; uit de 
artikelen 1, m) en 11.2 Rijnvarendenverdrag volgt dat indien de zetel van de onderneming, waartoe 
het in artikel 1, sub m) bedoelde schip behoort, gevestigd is op het grondgebied van een 
Verdragsluitende Partij, de wettelijke regeling van toepassing is die geldt op dat grondgebied, 
ongeacht de nationaliteit van de rijnvarende en ongeacht of de onderneming van de werkgever van 
de rijnvarende gevestigd is op het grondgebied van een niet-Verdragsluitende Partij (1). (1) Zie concl. 
OM.

Verdragsbepalingen - Algemeen - Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden - 
E.E.G-verordening 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad - Internationale detachering - Werking

10 oktober 2016 S.2013.0125.N AC nr. ...10 oktober 2016

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ

ALLERLEI

De in artikel 664 Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde om aanspraak te hebben op 
rechtsbijstand moet zijn vervuld in hoofde van de verzoeker zelf; curatoren die niet optreden als 
procesvertegenwoordiger van de gefailleerde en de boedel van de schuldeisers, maar als de 
materiële procespartij in een betwisting omtrent hun afzonderlijk ereloon dat alleen ten laste is van 
de betrokken hypothecaire schuldeisers, moeten hun onvermogen bewijzen.

Allerlei - Rechtsbijstand - Voorwaarde - Onvermogen - Curator - Afzonderlijk ereloon - Betwisting - 
Materiële procespartij
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12 januari 2017 G.2016.0229.N AC nr. ...12 januari 2017

- Art. 664 Gerechtelijk Wetboek

GERECHTSKOSTEN

STRAFZAKEN

Op grond van artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken is door elke veroordeelde slechts één 
vergoeding per criminele, correctionele of politiezaak verschuldigd, ongeacht het aantal feiten 
waarvoor hij wordt vervolgd of veroordeeld; gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, 
speelt het geen rol of de veroordeling wordt uitgesproken in eerste aanleg dan wel voor het eerst in 
hoger beroep.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Tarief strafzaken - Vergoeding - Eénmaligheid

13 september 2016 P.2015.0290.N AC nr. ...13 september 2016

Artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat ieder veroordelend vonnis 
uitgesproken tegen de beklaagde hem veroordeelt tot het betalen aan de burgerlijke partij van de 
door artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding; uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het beroepen vonnis dergelijke veroordeling heeft 
uitgesproken en het arrest kon dan ook de beslissing van het beroepen vonnis om de eiser te 
veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de verweerders niet bevestigen.

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Geen uitspraak over de rechtsplegingsvergoeding

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

HERHALING

Wanneer na een wanbedrijf een nieuw wanbedrijf in staat van herhaling wordt gepleegd, de 
veroordeling wegens het eerste feit met uitstel is uitgesproken en het uitstel niet is herroepen, 
wordt de straf geacht te zijn ondergaan bij het verstrijken van de proeftijd en gaat de bij artikel 56, 
tweede lid, Strafwetboek bepaalde termijn van vijf jaar in op dat tijdstip (1). (1) Zie Cass. 2 mei 2001, 
AR P.01.0121.F, AC 2001, nr. 248.

 - Wanbedrijf na wanbedrijf - Veroordeling met uitstel zonder herroeping - Ondergane straf - 
Termijn van vijf jaar - Aanvang

13 september 2016 P.2016.0665.N AC nr. ...13 september 2016

HOGER BEROEP

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Devolutieve 
werking - Gezag van gewijsde
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Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

Tegen een tussenvonnis kan hoger beroep worden ingesteld wanneer het zich niet beperkt tot het 
bevelen van de heropening van de debatten maar een vraag van feitelijke of juridische aard beslecht 
met betrekking tot het bewijs van de misdrijven en het bijgevolg niet enkel een maatregel van 
inwendige aard betreft; in geval van hoger beroep tegen het eindvonnis neemt de appelrechter geen 
kennis van de vragen die beslecht werden door het vonnis alvorens recht te doen, aangezien tegen 
die beslissing, die vatbaar is voor een afzonderlijk hoger beroep, geen hoger beroep werd ingesteld 
(1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - 
Tussenvonnis dat vatbaar is voor hoger beroep maar waartegen geen hoger beroep werd 
ingesteld - Hoger beroep tegen eindvonnis - Devolutieve werking

26 oktober 2016 P.2015.1368.F AC nr. ...26 oktober 2016

- Art. 19 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 199, 202 en 420 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de Wet van 11 juli 1994 betreffende de 
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernizering van de 
strafrechtspleging

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - 
Tussenvonnis dat vatbaar is voor hoger beroep maar waartegen geen hoger beroep werd 
ingesteld - Hoger beroep tegen eindvonnis - Devolutieve werking

26 oktober 2016 P.2015.1368.F AC nr. ...26 oktober 2016

Op grond van artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken is door elke veroordeelde slechts één 
vergoeding per criminele, correctionele of politiezaak verschuldigd, ongeacht het aantal feiten 
waarvoor hij wordt vervolgd of veroordeeld; gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, 
speelt het geen rol of de veroordeling wordt uitgesproken in eerste aanleg dan wel voor het eerst in 
hoger beroep.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - 
Devolutieve werking - Gerechtskosten - Tarief strafzaken - Vergoeding - Eénmaligheid

13 september 2016 P.2015.0290.N AC nr. ...13 september 2016

De appelrechters die het beroepen vonnis dat het verzet van de beklaagde niet ontvankelijk 
verklaart bevestigen, dienen zich niet verder uit te spreken over de strafvordering.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Niet 
ontvankelijk verzet - Bevestiging in hoger beroep

20 december 2016 P.2015.0075.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Valsheid in 
geschrifte - Documenten bedoeld in de ZIV-wet - Behandeling door het hof van beroep - 
Samenstelling van de zetel
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Wanneer een telastlegging wegens valsheid betrekking heeft op een document dat de terugbetaling 
toelaat van geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in de ZIV-wet, zijn, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, enkel de leden van het arbeidsauditoraat 
bevoegd de strafvordering wegens dergelijke inbreuken uit te oefenen en moet de kamer van het 
hof van beroep dat uitspraak doet over de strafvordering samengesteld zijn uit twee raadsheren in 
het hof van beroep, de voorzitter daaronder begrepen, en uit één raadsheer in het arbeidshof.

20 december 2016 P.2015.1538.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 232, 1°, a) Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artt. 73bis, 1° en 167, eerste lid Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 76, § 2, tweede lid, 101, § 1, tweede lid en § 2, tweede lid, thans derde lid en 155, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek

Het gezag van gewijsde van de beslissing die, op de strafvordering, de beklaagde vrijspreekt, strekt 
zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvordering die door de burgerlijke partij voor de appelrechter is 
gebracht; op het ontvankelijk hoger beroep van die partij tegen een vrijsprekend vonnis kan en moet 
de appelrechter, krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep, m.b.t. de burgerlijke 
rechtsvordering, nagaan of het aan die vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en of het aan 
die partij schade heeft berokkend; door dit te doen miskent de appelrechter het gezag van gewijsde 
van de vrijspraak niet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr….

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Burgerlijke 
rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Devolutieve 
werking - Gezag van gewijsde

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

De omstandigheid dat een appelrechter een beklaagde schuldig verklaart als medeplichtige terwijl 
de eerste rechter hem had schuldig verklaard als mededader, belet de appelrechter niet om bij de 
motivering van zijn schuldbeoordeling te verwijzen naar de redenen van de eerste rechter, voor 
zover die niet in het bijzonder betrekking hadden op de graad van deelneming (1). (1) Zie Cass. 25 
april 2012, AR P.12.0125.F, AC 2012, nr. 254, met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - 
Deelneming als mededader of medeplichtige - Beoordeling

13 september 2016 P.2016.0534.N AC nr. ...13 september 2016

HOOFDELIJKHEID

 - Veroordeling wegens een misdrijf - Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van 
verbeurdverklaarde goederen - Aard
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De tegenwaarde van verbeurdverklaarde niet–aangehaalde goederen, ingeval van niet–overlegging, 
vormt een schadevergoeding in de zin van artikel 50 Strafwetboek en de rechter moet dan ook alle 
beklaagden ten laste van wie hij de verbeurdverklaring uitspreekt, hoofdelijk veroordelen tot de 
betaling van die tegenwaarde bij de niet–overlegging en dit ongeacht of die niet–overlegging het 
gevolg is van een van de bewezen verklaarde misdrijven te onderscheiden fout; die verplichting 
vloeit voort uit de bewezen verklaarde misdrijven (1). (1) Cass. 28 juni 2016, AR P.14.1588.N, AC 
2016, nr. …

13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

ALGEMEEN

Met 'voordelen' in de zin van art. 299 van het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld, eensdeels, alle 
schenkingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten zijn, met 
name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke verdeling van de 
huwelijksgemeenschap; zodoende is die bepaling niet van toepassing op de andere voordelen die bij 
de verdeling ontstaan uit de samenstelling van de huwelijksgemeenschap en derhalve niet op de 
voordelen die het gevolg zijn van de inbreng van een eigen goed in de huwelijksgemeenschap (1). (1) 
Cass. 23 november 2001, AR C.99.0012.N, AC 2001, nr. 641.

Algemeen - Bedongen gemeenschapsstelsel - Echtscheiding - Gevolg - Ontbinding in het nadeel van 
een partij - Verlies van voordelen - Voordelen

12 januari 2017 C.2012.0380.F AC nr. ...12 januari 2017

- Art. 299 Burgerlijk Wetboek

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE

Wanneer de verschuldigde belasting, ongeacht het bedrag, hoger is dan de belasting met betrekking 
tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van 
een aangifteformulier dat naar vorm en termijn regelmatig is, mag het bestuur dat dit vaststelt, 
binnen de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar, niet alleen de aanvullende belasting vestigen, 
d.w.z. de belasting die hoger is dan die met betrekking tot de inkomsten en de andere in de aangifte 
vermelde gegevens, maar ook de gehele door de belastingplichtige verschuldigde belasting; die 
vaststelling, die de bevoegdheid van het bestuur bepaalt om de belasting of de aanvullende 
belasting te heffen buiten de gewone termijn, heeft niet tot gevolg dat het bestuur ontheven wordt 
van het verval van de belasting die het eerder ingekohierd had buiten de gewone termijn en die 
vernietigd moet worden wegens schending van een wettelijke verjaringsregel (1). (1) Zie 
andersluidende concl. OM.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van drie jaar - Belasting hoger dan de belasting die 
blijkt uit de aangifte - Bevoegdheid van het bestuur - Eerdere vervallen verklaarde inkohiering

17 november 2016 F.2014.0166.F AC nr. ...17 november 2016

- Art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van drie jaar - Belasting hoger dan de belasting die 
blijkt uit de aangifte - Bevoegdheid van het bestuur - Eerdere vervallen verklaarde inkohiering

17 november 2016 F.2014.0166.F AC nr. ...17 november 2016

Uit de artikelen 354, eerste lid, 358, §§ 1 en 2, 4° en 359 WIB92 volgt niet dat bij niet-aangifte de 
aanvang van de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, §§ 1 en 2, 4° van dat wetboek 
onderworpen is aan het voorafgaand instellen van een aanslagprocedure binnen de in voormeld 
artikel 354, eerste lid bepaalde termijn van drie jaar (1). (1) Zie concl. OM.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Niet-aangifte - Bijzondere aanslagtermijn - Aanvang

17 november 2016 F.2015.0185.F AC nr. ...17 november 2016

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Niet-aangifte - Bijzondere aanslagtermijn - Aanvang

17 november 2016 F.2015.0185.F AC nr. ...17 november 2016

Een niet-ondertekend stuk van een administratiedienst dat, bij wijze van inlichting, redenen opgeeft 
in antwoord op het niet-akkoord van de belastingplichtige, is geen beslissing tot taxatie in de zin van 
artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte - Onenigheid van de 
belastingplichtige - Met redenen omkleed antwoord van de administratie - Beslissing tot taxatie - 
Niet-ondertekend stuk

5 januari 2017 F.2015.0030.F AC nr. ...5 januari 2017

- Art. 346, vijfde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Wanneer de verschuldigde belasting, ongeacht het bedrag, hoger is dan de belasting met betrekking 
tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van 
een aangifteformulier dat naar vorm en termijn regelmatig is, mag het bestuur dat dit vaststelt, 
binnen de buitengewone aanslagtermijn van drie jaar, niet alleen de aanvullende belasting vestigen, 
d.w.z. de belasting die hoger is dan die met betrekking tot de inkomsten en de andere in de aangifte 
vermelde gegevens, maar ook de gehele door de belastingplichtige verschuldigde belasting; die 
vaststelling, die de bevoegdheid van het bestuur bepaalt om de belasting of de aanvullende 
belasting te heffen buiten de gewone termijn, heeft niet tot gevolg dat het bestuur ontheven wordt 
van het verval van de belasting die het eerder ingekohierd had buiten de gewone termijn en die 
vernietigd moet worden wegens schending van een wettelijke verjaringsregel (1). (1) Zie 
andersluidende concl. OM.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van drie jaar - Belasting hoger dan de belasting die 
blijkt uit de aangifte - Bevoegdheid van het bestuur

17 november 2016 F.2014.0166.F AC nr. ...17 november 2016

- Art. 354, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag - Niet-aangifte binnen de 
wettelijke termijn - Juiste bedrag van de inkomsten - Bewijslast
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Er wordt niet afgeweken van artikel 352, eerste lid, WIB92 wanneer de belastingplichtige ambtshalve 
is aangeslagen, niet wegens schending van de in de artikelen 315, 315bis, 316 of 346 WIB92 
bedoelde verplichtingen, waarnaar artikel 351, eerste lid, derde tot vijfde streepje, WIB92 verwijst, 
maar, overeenkomstig het eerste streepje van die bepaling, wegens niet-aangifte binnen de 
wettelijke termijn.

17 november 2016 F.2016.0034.F AC nr. ...17 november 2016

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Termijn van drie jaar - Belasting hoger dan de belasting die 
blijkt uit de aangifte - Bevoegdheid van het bestuur

17 november 2016 F.2014.0166.F AC nr. ...17 november 2016

INTERNATIONALE VERDRAGEN

Uit artikel 7.2, a), Verordening (EEG) nr. 1408/71, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie in het 
arrest van 9 september 2015 (zaak C-72/14, X / Inspecteur van de Rijksbelastingsdienst, en C-
197/14, T.A. van Dijk / Staatssecretaris van Financiën), volgt dat de bepalingen van het verdrag 
betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, van 27 juli 1950, zoals laatst herzien op 30 
november 1979, en door België goedgekeurd bij wet van 27 februari 1987 (hierna: 
Rijnvarendenverdrag) en niet de conflictregels van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van toepassing 
zijn voor de tewerkstellingen die onder toepassing vallen van het Rijnvarendenverdrag; uit de 
artikelen 1, m) en 11.2 Rijnvarendenverdrag volgt dat indien de zetel van de onderneming, waartoe 
het in artikel 1, sub m) bedoelde schip behoort, gevestigd is op het grondgebied van een 
Verdragsluitende Partij, de wettelijke regeling van toepassing is die geldt op dat grondgebied, 
ongeacht de nationaliteit van de rijnvarende en ongeacht of de onderneming van de werkgever van 
de rijnvarende gevestigd is op het grondgebied van een niet-Verdragsluitende Partij (1). (1) Zie concl. 
OM.

 - Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden - E.E.G-verordening 1408/71 van 14 
juni 1971 van de Raad - Internationale detachering - Werking

10 oktober 2016 S.2013.0125.N AC nr. ...10 oktober 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

 - Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden - E.E.G-verordening 1408/71 van 14 
juni 1971 van de Raad - Internationale detachering - Werking

10 oktober 2016 S.2013.0125.N AC nr. ...10 oktober 2016

LOON

ALGEMEEN

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Algemeen - Uitvoering arbeidsovereenkomst - Onverschuldigde betaling - Terugvordering - 
Verjaring
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10 oktober 2016 S.2014.0061.N AC nr. ...10 oktober 2016

Een op de artikelen 1235, 1236 en 1376 tot en met 1381 Burgerlijk Wetboek gegronde 
rechtsvordering strekkende tot terugbetaling door de werknemer van hetgeen onverschuldigd werd 
betaald door de werkgever, is geen rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst is ontstaan; die 
vordering is onderworpen aan de algemene verjaringstermijn (1). (1) Zie concl. OM.

Algemeen - Uitvoering arbeidsovereenkomst - Onverschuldigde betaling - Terugvordering - 
Verjaring

10 oktober 2016 S.2014.0061.N AC nr. ...10 oktober 2016

RECHT OP LOON

Het loon en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft zijn ten laste van de werkgever in de zin van artikel 2, tweede lid, 
Loonbeschermingswet indien ze door de werkgever aan de werknemers zijn toegekend, de 
individuele werknemer, onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken lastens zijn 
werkgever op de toekenning van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking; de 
omstandigheid dat een derde dat voordeel financieel ten laste neemt en dat de werkgever noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks dat voordeel financieel ten laste neemt, doet daar niets aan af.

Recht op loon - Betaling door een derde - Geen tenlasteneming door de werkgever

10 oktober 2016 S.2015.0118.N AC nr. ...10 oktober 2016

MEINEED

De bestraffing, door artikel 226, tweede lid, Strafwetboek, van meineed met betrekking tot de 
goederen bedoeld in artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek, strekt ertoe de boedelbeschrijving te 
beschermen tegen verberging, ten nadele van de massa, van een goed dat daarvan deel uitmaakt; 
die bepalingen sluiten de verplichting niet uit om de bedragen aan te geven die door één van de 
echtgenoten, vóór de inleiding van de eis tot echtscheiding, van de gemeenschappelijke rekeningen 
zijn afgehaald, wanneer er betwisting kan bestaan of die gelden al dan niet tot de boedel behoren; 
overigens bepaalt geen enkel wetsartikel dat de goederen waarvan de tegenpartij bij de 
boedelbeschrijving reeds kennis zou hebben gedragen, niet hoeven te worden aangegeven (1). (1) 
Zie Cass. 3 maart 2015, AR P.14.0032.N, AC 2015, nr. 152: “De eed die bij de boedelbeschrijving 
wordt afgelegd, heeft betrekking op de vermeldingen die nuttig zijn voor het vaststellen van de 
omvang van de boedel.”; met betrekking tot de verduistering bedoeld in artikel 1183, 11°, 
Gerechtelijk Wetboek, zie Cass. 21 februari 1990, AR 7817, AC 1989-1990, nr. 375, RDP 1990, p. 673, 
Cass. 26 januari 1999, AR P.97.0485.N-P.97.1335.N, AC 1999, nr. 42-43 en Cass. 2 december 2014, 
AR P.12.1818.N, AC 2014, nr. 742.

 - Boedelbeschrijvingvoorafgaand aan een echtscheidingsprocedure - Goederen die door de 
partijen bij de boedelbeschrijving moeten worden aangegeven - Bedragen door één van de 
echtgenoten afgehaald van de gezamenlijke rekeningen, vóór de inleiding van de eis tot 
echtscheiding - Goederen waarvan de tegenpartij bij de boedelbeschrijving reeds kennis zou 
hebben gedragen

23 november 2016 P.2016.0689.F AC nr. ...23 november 2016
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MERKEN

ALLERLEI

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Onderzoek door de nationale rechter - Tijdstip

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Ompakking - Verzet van de merkhouder - 
Kunstmatige afscherming van de markten - Onderzoek

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Parallelimporteur - Afzetmogelijkheid - 
Beperkt deel van de markt - Noodzaak tot ompakking

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Het bewijs van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking kan geleverd worden door alle 
middelen van recht, met inbegrip van vermoedens die blijken uit feiten die dateren van na het op de 
markt brengen van het geneesmiddel in de lidstaat van invoer (1). (1) Zie concl. OM.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Bewijslevering

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Conclusie van advocaat-generaal mortier.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Bewijslevering

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat de nationale rechter de 
voorwaarde van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking moet onderzoeken op het ogenblik 
dat het geneesmiddel op de markt wordt gebracht in de lidstaat van invoer (1). (1) Zie concl. OM.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Objectieve noodzakelijkheid tot 
ompakking - Onderzoek door de nationale rechter - Tijdstip

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Parallelimporteur - Afzetmogelijkheid - 
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Indien de parallelimporteur een product slechts op een beperkt deel van de markt van de lidstaat 
kan afzetten, kan dat deel samenvallen met de markt van het product van de merkhouder in een 
welbepaald verpakkingsformaat in de lidstaat van invoer en is een ompakking van het product in dat 
geval noodzakelijk om een effectieve toegang tot de markt van die lidstaat te waarborgen (1). (1) Zie 
concl. OM.

Beperkt deel van de markt - Noodzaak tot ompakking

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt duidelijk dat, om te bepalen 
of het verzet van een merkhouder tegen een ompakking tot een kunstmatige afscherming van de 
markten van de lidstaten zal bijdragen, moet worden onderzocht in welke mate het door de 
parallelimporteur ingevoerde product in het verpakkingsformaat van de lidstaat van uitvoer kan 
worden afgezet op de gehele markt van het relevante product van de lidstaat van invoer (1). (1) Zie 
concl. OM.

Allerlei - Merkenrichtlijn - Artikel 7.2 - Geneesmiddelen - Ompakking - Verzet van de merkhouder - 
Kunstmatige afscherming van de markten - Onderzoek

7 november 2016 C.2015.0206.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 7.2 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

MISDRIJF

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - 
Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een zelfde strafbaar opzet

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

De rechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting 
zijn van hetzelfde strafbaar opzet; het staat evenwel aan het Hof om na te gaan of de rechter, uit de 
door hem vastgestelde feiten, het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet naar recht heeft 
kunnen afleiden (1). (1) Cass. 8 februari 2012, AR P.11.1918.F, AC 2012, nr. 92, zie concl. OM.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - 
Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een zelfde strafbaar opzet - Beoordeling door 
de rechter

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - 
Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een zelfde strafbaar opzet
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Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek verplicht de rechter rekening te houden met de reeds bij 
eindbeslissing uitgesproken straffen, wanneer de te berechten en reeds berechte misdrijven de 
opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde strafbaar opzet; het in de wet bedoelde 
opzet, dat niet noodzakelijk gelijkstaat aan eenheid van gedraging, kan omschreven worden als 
eenheid van drijfveer, waarbij elk van de door de dader gestelde handelingen een welomschreven 
plaats inneemt in het gemeenschappelijk oogmerk van zijn wederrechtelijke handelingen (1). (1) Zie 
Cass. 8 februari 2012, AR P.11.1918.F, AC 2012, nr. 92, J. DE CODT, “Le nouvel article 65 du Code 
pénal ou la législation du délit collectif », JT 1995, p. 289 e.v.; zie concl. OM.

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Eenheid van opzet - 
Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een zelfde strafbaar opzet - Beoordeling door 
de rechter

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

DEELNEMING

De omstandigheid dat een appelrechter een beklaagde schuldig verklaart als medeplichtige terwijl 
de eerste rechter hem had schuldig verklaard als mededader, belet de appelrechter niet om bij de 
motivering van zijn schuldbeoordeling te verwijzen naar de redenen van de eerste rechter, voor 
zover die niet in het bijzonder betrekking hadden op de graad van deelneming (1). (1) Zie Cass. 25 
april 2012, AR P.12.0125.F, AC 2012, nr. 254, met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch.

Deelneming - Als mededader of medeplichtige - Beoordeling

13 september 2016 P.2016.0534.N AC nr. ...13 september 2016

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)

Nu het Monumentendecreet niet vereist dat de eigenaar of vruchtgebruiker het onroerend goed in 
een betere staat brengt dan vóór het moment van bescherming, volgt hieruit dat wanneer het goed 
op het tijdstip van de bescherming reeds verkrot was, de rechter op grond van artikel 15 
Monumentendecreet geen herstel kan bevelen dat inhoudt dat de overtreder het beschermde goed 
geheel moet heropbouwen in een gerestaureerde staat (1). (1) Zie gedeeltelijk andersluidende concl. 
OM.

 - Bescherming als monument - Verkrot onroerend goed - Herstelplicht

21 november 2016 C.2014.0366.N AC nr. ...21 november 2016

- Art. 15 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Conclusie van advocaat-generaal Mortier.

 - Bescherming als monument - Verkrot onroerend goed - Herstelplicht

21 november 2016 C.2014.0366.N AC nr. ...21 november 2016

 - Beschermingsbesluit - Aard en omvang van de onderhouds- en instandhoudingswerken en de 
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Uit de samenhang van de artikelen 7, 11,§1 en 15,§1 en §4 , Monumentendecreet volgt dat de 
toestand zoals vastgelegd door het beschermingsbesluit, bepalend is zowel voor de aard en de 
omvang van de onderhouds- en instandhoudingswerken waartoe de eigenaars en vruchtgebruikers 
gehouden zijn, als voor de in artikel 15 van het decreet bepaalde herstelplicht (1). (1) Cass. 23 
november 1999, AR P.97.0945.N, AC 1999, nr. 623.

herstelplicht - Beoordeling

21 november 2016 C.2014.0366.N AC nr. ...21 november 2016

- Artt. 7, 11, § 1, en 15, §§ 1 en 4 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten

Uit het Monumentendecreet kan niet worden afgeleid dat enkel ongeschonden en in goede 
bouwfysische toestand verkerende constructies in aanmerking komen voor de bescherming als 
monument (1). (1) Cass. 12 januari 2016, AR P.15.1044.N, AC 2016, nr. …

 - Bescherming als monument - Aard en toestand van de voor bescherming vatbare constructie - 
Toepassing

21 november 2016 C.2014.0366.N AC nr. ...21 november 2016

- Art. 7 Decr. 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

De rechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting 
zijn van hetzelfde strafbaar opzet; het staat evenwel aan het Hof om na te gaan of de rechter, uit de 
door hem vastgestelde feiten, het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet naar recht heeft 
kunnen afleiden (1). (1) Cass. 8 februari 2012, AR P.11.1918.F, AC 2012, nr. 92, zie concl. OM.

 - Strafzaken - Strafvordering - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een zelfde 
strafbaar opzet - Beoordeling door de rechter

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

 - Strafzaken - Strafvordering - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een zelfde 
strafbaar opzet - Beoordeling door de rechter

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

ALGEMEEN

Algemeen - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 - Procedurele verplichting van een officieel en 
effectief onderzoek - Met dit onderzoek belaste personen - Toepasselijkheid

28/ 53



LiberCas 2/2017

Indien een onderzoeksrechter en vervolgens de onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten belast 
zijn met het onderzoek of de beoordeling van misdrijven die werden gepleegd ten nadele van 
politieambtenaren, is de aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
ontleende procedurele verplichting van een officieel en effectief onderzoek, in beginsel niet op hen 
van toepassing; hun onderzoek en beoordeling heeft immers in de regel geen betrekking op de 
feiten van niet strikt noodzakelijk politiegeweld, die desgevallend door andere instanties worden 
onderzocht, na een eventuele klacht van de benadeelden.

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

Het staat aan de rechter om op basis van het geheel van de tijdens het vooronderzoek en 
desgevallend het onderzoek ter rechtszitting verrichte onderzoekshandelingen na te gaan of het 
onderzoek met een voldoende graad van onafhankelijkheid werd gevoerd ten opzichte van de bij het 
aangevoerde niet strikt noodzakelijke politiegeweld betrokken personen; het loutere feit dat 
bepaalde vaststellingen met betrekking tot het aangevoerde niet strikt noodzakelijke politiegeweld 
zijn gebeurd door politieambtenaren die bij de feiten betrokken zijn of door politieambtenaren van 
hetzelfde korps, levert niet automatisch een schending op van artikel 3 EVRM; wettelijke 
verplichtingen of de noodwendigheden van de zaak kunnen het immers noodzakelijk maken dat 
deze politieambtenaren van hun vaststellingen proces–verbaal moeten opstellen en de 
hoedanigheid van eventueel slachtoffer ontneemt hen niet het recht om een proces–verbaal op te 
stellen en belet de rechter niet de bewijswaarde van dat proces–verbaal te beoordelen en het in 
aanmerking te nemen als een bewijsgegeven.

Algemeen - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 - Aanvoering niet strikt noodzakelijk 
politiegeweld - Taak rechter

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

Indien het onderzoek en de vervolging betrekking hebben op misdrijven die werden gepleegd ten 
nadele van politieambtenaren, waarbij de beklaagde aanvoert dat aan die misdrijven niet strikt 
noodzakelijk politiegeweld ten grondslag ligt en dat dit politiegeweld voor hem een grond van 
rechtvaardiging kan opleveren met betrekking tot de misdrijven waarvoor hij wordt vervolgd, dient 
de rechter niettemin na te gaan of het onderzoek naar dit niet strikt noodzakelijk politiegeweld 
voldoet aan de uit artikel 3 EVRM afgeleide vereisten.

Algemeen - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 - Misdrijven ten nadele van 
politieambtenaren - Niet strikt noodzakelijk politiegeweld door beklaagde aangevoerd als 
rechtvaardigingsgrond - Taak rechter

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

GERECHTELIJK ONDERZOEK

Gerechtelijk onderzoek - Allerlei - Vordering tot wraking van de onderzoeksrechter - Schorsende 
werking
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Krachtens artikel 837, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, worden, te rekenen van de dag van de 
mededeling van de akte van wraking aan de rechter, alle vonnissen en verrichtingen geschorst, 
behalve wanneer de vordering niet uitgaat van een partij of van het openbaar ministerie; de in dat 
artikel bepaalde schorsende werking belet niet de tenuitvoerlegging van een bevel tot aanhouding 
dat door de onderzoeksrechter op regelmatige wijze is verleend voordat tegen hem een vordering 
tot wraking wordt ingesteld (1). (1) Zie Cass. 16 augustus 2011, AR C.11.0485.F, AC 2011, nr. 443.

13 september 2016 P.2016.0940.N AC nr. ...13 september 2016

Uit het enkele feit dat een onderzoeksrechter door een der partijen wordt gewraakt en hij in die 
wraking heeft berust, kan niet worden afgeleid dat de handelingen die deze magistraat vóór de 
vordering tot wraking heeft verricht, onregelmatig zouden zijn (1). (1) Zie Cass. 16 augustus 2011, AR 
C.11.0485.F, AC 2011, nr. 443.

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Wraking van de onderzoeksrechter - Berusting 
in wraking - Handelingen van de onderzoeksrechter verricht vóór de wrakingsvordering

13 september 2016 P.2016.0940.N AC nr. ...13 september 2016

ONDERZOEKSRECHTER

Krachtens artikel 837, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, worden, te rekenen van de dag van de 
mededeling van de akte van wraking aan de rechter, alle vonnissen en verrichtingen geschorst, 
behalve wanneer de vordering niet uitgaat van een partij of van het openbaar ministerie; de in dat 
artikel bepaalde schorsende werking belet niet de tenuitvoerlegging van een bevel tot aanhouding 
dat door de onderzoeksrechter op regelmatige wijze is verleend voordat tegen hem een vordering 
tot wraking wordt ingesteld (1). (1) Zie Cass. 16 augustus 2011, AR C.11.0485.F, AC 2011, nr. 443.

 - Vordering tot wraking - Schorsende werking

13 september 2016 P.2016.0940.N AC nr. ...13 september 2016

Uit het enkele feit dat een onderzoeksrechter door een der partijen wordt gewraakt en hij in die 
wraking heeft berust, kan niet worden afgeleid dat de handelingen die deze magistraat vóór de 
vordering tot wraking heeft verricht, onregelmatig zouden zijn (1). (1) Zie Cass. 16 augustus 2011, AR 
C.11.0485.F, AC 2011, nr. 443.

 - Wraking - Berusting in wraking - Handelingen van de onderzoeksrechter verricht vóór de 
wrakingsvordering

13 september 2016 P.2016.0940.N AC nr. ...13 september 2016

ONVERDEELDHEID

 - Boedelbeschrijvingvoorafgaand aan een echtscheidingsprocedure - Goederen die door de 
partijen bij de boedelbeschrijving moeten worden aangegeven - Bedragen door één van de 
echtgenoten afgehaald van de gezamenlijke rekeningen, vóór de inleiding van de eis tot 
echtscheiding - Goederen waarvan de tegenpartij bij de boedelbeschrijving reeds kennis zou 
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De bestraffing, door artikel 226, tweede lid, Strafwetboek, van meineed met betrekking tot de 
goederen bedoeld in artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek, strekt ertoe de boedelbeschrijving te 
beschermen tegen verberging, ten nadele van de massa, van een goed dat daarvan deel uitmaakt; 
die bepalingen sluiten de verplichting niet uit om de bedragen aan te geven die door één van de 
echtgenoten, vóór de inleiding van de eis tot echtscheiding, van de gemeenschappelijke rekeningen 
zijn afgehaald, wanneer er betwisting kan bestaan of die gelden al dan niet tot de boedel behoren; 
overigens bepaalt geen enkel wetsartikel dat de goederen waarvan de tegenpartij bij de 
boedelbeschrijving reeds kennis zou hebben gedragen, niet hoeven te worden aangegeven (1). (1) 
Zie Cass. 3 maart 2015, AR P.14.0032.N, AC 2015, nr. 152: “De eed die bij de boedelbeschrijving 
wordt afgelegd, heeft betrekking op de vermeldingen die nuttig zijn voor het vaststellen van de 
omvang van de boedel.”; met betrekking tot de verduistering bedoeld in artikel 1183, 11°, 
Gerechtelijk Wetboek, zie Cass. 21 februari 1990, AR 7817, AC 1989-1990, nr. 375, RDP 1990, p. 673, 
Cass. 26 januari 1999, AR P.97.0485.N-P.97.1335.N, AC 1999, nr. 42-43 en Cass. 2 december 2014, 
AR P.12.1818.N, AC 2014, nr. 742.

hebben gedragen - Meineed

23 november 2016 P.2016.0689.F AC nr. ...23 november 2016

De boedelbeschrijving bedoeld in de artikelen 1175 en 1183 Gerechtelijk Wetboek is niet alleen een 
akte tot bewaring van recht maar strekt ook tot de vaststelling van alle baten en lasten van een 
onverdeelde massa; de verklaringen ten bate en ten laste van de boedel waartoe de partijen bij de 
boedelbeschrijving gehouden zijn, hebben tot doel de inlichtingen aan te vullen die blijken uit een 
kennelijke stand van zaken of uit de ontleding van de titels en papieren, zodat al die gegevens 
kunnen worden vastgesteld (1). (1) Zie Cass. 24 oktober 1989, AR 3287, AC 1989-1990, nr. 118, Cass. 
22 oktober 1996, AR P.94.0906.N, AC 1996, nr. 393 en Cass. 3 maart 2015, AR P.14.0032.N, AC 2015, 
nr. 152.

 - Boedelbeschrijvingvoorafgaand aan een echtscheidingsprocedure - Goederen die door de 
partijen bij de boedelbeschrijving moeten worden aangegeven

23 november 2016 P.2016.0689.F AC nr. ...23 november 2016

OPENBAAR MINISTERIE

Wanneer een telastlegging wegens valsheid betrekking heeft op een document dat de terugbetaling 
toelaat van geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in de ZIV-wet, zijn, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, enkel de leden van het arbeidsauditoraat 
bevoegd de strafvordering wegens dergelijke inbreuken uit te oefenen en moet de kamer van het 
hof van beroep dat uitspraak doet over de strafvordering samengesteld zijn uit twee raadsheren in 
het hof van beroep, de voorzitter daaronder begrepen, en uit één raadsheer in het arbeidshof.

 - Strafvordering - Valsheid in geschrifte - Documenten bedoeld in de ZIV-wet - Uitoefenen van de 
strafvordering - Bevoegdheid

20 december 2016 P.2015.1538.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 232, 1°, a) Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artt. 73bis, 1° en 167, eerste lid Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 76, § 2, tweede lid, 101, § 1, tweede lid en § 2, tweede lid, thans derde lid en 155, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek

 - Mededeelbare zaak - Wet in de tijd - Toepasselijke wetsbepaling
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Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016

De wet die de mededeling van een zaak aan het openbaar ministerie regelt is diegene die van 
toepassing is op het tijdstip dat die zaak moet worden beslecht, en niet diegene die van kracht was 
op het tijdstip waarop de zaak werd ingeleid (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

 - Mededeelbare zaak - Wet in de tijd - Toepasselijke wetsbepaling

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016

- Artt. 764, eerste lid, 10°, en 578, 12° Gerechtelijk Wetboek

PARITAIR COMITE

Noch uit artikel 26 CAO-wet dat bepaalt dat de bedingen van een in een paritair orgaan gesloten 
overeenkomst die verband houden met de individuele betrekkingen tussen werkgever en 
werknemer, bindend zijn voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het 
paritair orgaan, voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is 
bepaald, noch uit artikel 35 van deze wet dat de Koning de bevoegdheid verleent om paritaire 
comités op te richten en te bepalen welke personen, welke bedrijfstak of ondernemingen en welk 
gebied tot het ressort van elk comité behoren, volgt dat de Koning bij de uitoefening van deze 
bevoegdheid ertoe gehouden is onder “handelsbedrijvigheid” het kopen en verkopen van goederen 
te verstaan.

 - Handelsbedrijvigheid - Begrip

21 november 2016 S.2015.0101.N AC nr. ...21 november 2016

Het begrip “distributie” in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting 
en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 
petroleumnijverheid- en handel stelt daarbij geen bijkomende vereisten aan de aard van de 
bedrijvigheden bedoeld in artikel 1, § 1, waaronder het vervoer van petroleumproducten; hieruit 
volgt dat een onderneming die louter het vervoer verzorgt van petroleumproducten of –derivaten 
aan de in artikel 1, § 2, bepaalde kwantitatieve maatstaven inzake de distributie van deze producten 
kan beantwoorden en derhalve tot het paritair comité 117 kan behoren (1). (1) Cass. 1 februari 2010, 
AR S.09.0023.N, AC 2010, nr. 76.

 - Petroleumnijverheid - Vervoer van petroleumproducten - Distributie - Begrip - Bevoegd paritair 
comité

21 november 2016 S.2015.0101.N AC nr. ...21 november 2016

RECHT VAN VERDEDIGING

BURGERLIJKE ZAKEN

Burgerlijke zaken - Verschijnende partij - Verzoek tot heropening der debatten - Afwijzing - 
Redenen
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Noch artikel 6.1 EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat 
de rechter die van oordeel is afwijzend te moeten beschikken op een verzoek tot heropening van het 
debat, de verzoeker hiervan vooraf kennis geeft teneinde hem toe te laten verweer te voeren 
omtrent de redenen op grond waarvan de rechter het verzoek meent te moeten afwijzen zelfs indien 
de overige partijen geen opmerkingen hebben gemaakt op het verzoek.

19 december 2016 C.2015.0032.N AC nr. ...19 december 2016

De appelrechters die ambtshalve de verweerder, aan wie het hoger beroep werd aangezegd, buiten 
zaak stellen zonder deze beslissing aan tegenspraak te onderwerpen, miskennen het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve buiten zaak stellen van een partij

21 november 2016 S.2015.0019.N AC nr. ...21 november 2016

STRAFZAKEN

Behoudens voor wat feiten betreft die algemeen bekend zijn of berusten op algemene ervaring en 
daarom steeds tot het debat behoren, verbiedt het recht van verdediging, waartoe het recht op 
tegenspraak behoort, de rechter zijn beslissing te laten steunen op feitelijke elementen die niet 
voortspruiten uit de gegevens van het strafdossier of het onderzoek ter rechtszitting, maar die hij 
slechts ingevolge eigen vaststellingen of persoonlijke ervaring buiten het debat heeft vernomen, 
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 
2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.

Strafzaken - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt - 
Recht op tegenspraak

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

RECHTBANKEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Noch artikel 6.1 EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat 
de rechter die van oordeel is afwijzend te moeten beschikken op een verzoek tot heropening van het 
debat, de verzoeker hiervan vooraf kennis geeft teneinde hem toe te laten verweer te voeren 
omtrent de redenen op grond waarvan de rechter het verzoek meent te moeten afwijzen zelfs indien 
de overige partijen geen opmerkingen hebben gemaakt op het verzoek.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verschijnende partij - Verzoek tot heropening der debatten - 
Afwijzing - Redenen

19 december 2016 C.2015.0032.N AC nr. ...19 december 2016

De appelrechters die ambtshalve de verweerder, aan wie het hoger beroep werd aangezegd, buiten 
zaak stellen zonder deze beslissing aan tegenspraak te onderwerpen, miskennen het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve buiten zaak stellen van 
een partij - Recht van verdediging

21 november 2016 S.2015.0019.N AC nr. ...21 november 2016
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Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek houdt niet in dat de rechter geen rekening meer vermag te 
houden met stukken die regelmatig zijn medegedeeld aan de wederpartij, maar niet zijn hernomen 
in de inventaris der stukken gevoegd bij de syntheseconclusie (1). (1) Art. 748bis Gerechtelijk 
Wetboek zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 19 oktober 2015, art. 12.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Stukken medegedeeld - Inventaris van stukken - 
Ontbrekende vermelding

19 december 2016 C.2015.0032.N AC nr. ...19 december 2016

Uit de samenhang van de artikelen 1675/13bis, §1 en §2, 1675/13, §3, Gerechtelijk Wetboek en 
464/1, §8, vijfde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de kwijtschelding geen betrekking kan 
hebben op een penale boete; de rechter van de collectieve schuldenregeling kan bijgevolg aan de 
schuldenaar geen kwijtschelding verlenen voor schulden die het gevolg zijn van een veroordeling tot 
zulke boete (1)(2). (1) Zie concl. OM. (2) Zie Cass. 18 november 2013, AR S.12.0138.F, AC 2013, nr. 
613.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Collectieve schuldenregeling - 
Strafrechtelijke boete - Kwijtschelding - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid van de rechter

21 november 2016 S.2016.0001.N AC nr. ...21 november 2016

Conclusie van advocaat-generaal vanderlinden.

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Collectieve schuldenregeling - 
Strafrechtelijke boete - Kwijtschelding - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid van de rechter

21 november 2016 S.2016.0001.N AC nr. ...21 november 2016

STRAFZAKEN

Wanneer een telastlegging wegens valsheid betrekking heeft op een document dat de terugbetaling 
toelaat van geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in de ZIV-wet, zijn, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, enkel de leden van het arbeidsauditoraat 
bevoegd de strafvordering wegens dergelijke inbreuken uit te oefenen en moet de kamer van het 
hof van beroep dat uitspraak doet over de strafvordering samengesteld zijn uit twee raadsheren in 
het hof van beroep, de voorzitter daaronder begrepen, en uit één raadsheer in het arbeidshof.

Strafzaken - Strafvordering - Valsheid in geschrifte - Documenten bedoeld in de ZIV-wet - 
Uitoefenen van de strafvordering - Bevoegdheid

20 december 2016 P.2015.1538.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 232, 1°, a) Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artt. 73bis, 1° en 167, eerste lid Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 76, § 2, tweede lid, 101, § 1, tweede lid en § 2, tweede lid, thans derde lid en 155, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek

RECHTEN VAN DE MENS

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht van verdediging - Strafzaken - Bewijs - 
Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt - Recht op tegenspraak
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De beslissing dat de in artikel 141bis Strafwetboek bepaalde uitsluitingsgrond niet van toepassing is 
op de misdrijven leider te zijn van een terroristische groep of te hebben deelgenomen aan enige 
activiteit van een terroristische groep, gesteund op feiten die niet aan tegenspraak zijn onderworpen 
en die evenmin van algemene bekendheid of algemene ervaring zijn, is niet naar recht verantwoord. 

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

Het gebruik van niet strikt noodzakelijk geweld door politieambtenaren tegen een persoon die van 
zijn vrijheid is beroofd of die met politieambtenaren wordt geconfronteerd, tast de menselijke 
waardigheid aan en houdt in de regel een schending in van artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens; die verdragsbepaling, zoals uitgelegd door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, verplicht de Staat om, indien een persoon op geloofwaardige 
wijze aanvoert dat hij door politieambtenaren op een wijze werd behandeld die een inbreuk 
uitmaakt op de verdragsbepaling, een officieel onderzoek te voeren dat effectief moet zijn, in die zin 
dat het moet kunnen leiden tot de identificatie en bestraffing van de verantwoordelijken (1). (1) 
Cass. 24 maart 2015, AR P.14.1298.N, AC 2015, nr. 217.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Gebruik van niet strikt noodzakelijk geweld door 
politieambtenaren tegen persoon die van zijn vrijheid is beroofd of die met politieambtenaren 
wordt geconfronteerd

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

De rechter oordeelt in elke zaak afzonderlijk en aan de hand van de particuliere omstandigheden van 
die zaak of bij toepassing van artikel 6.1 EVRM binnen een redelijke termijn is beslist over een tegen 
een beklaagde ingestelde strafvervolging en de rechter neemt bij die beoordeling de complexiteit 
van de zaak, het gedrag van de partijen en de bevoegde overheden en het belang van de zaak voor 
die partijen in aanmerking; uit artikel 6.1 EVRM, artikel 149 Grondwet, de artikelen 195 en 211 
Wetboek van Strafvordering en artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt 
evenwel niet dat indien een beklaagde voor de rechter zonder nadere redengeving vraagt dat hij 
overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering eenvoudig schuldig 
wordt verklaard, de rechter in zijn beslissing uitdrukkelijk moet aangeven dat hij de redelijke 
termijn–vereiste aan elk van de voormelde criteria heeft getoetst (1). (1) Zie Cass. 12 januari 2016, 
AR. P.15.0514.N, AC 2016, nr. …

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vraag zonder redengeving van beklaagde om 
eenvoudige schuldigverklaring - Beoordeling redelijke termijn - Taak rechter

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

De aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontleende procedurele 
verplichting van een officieel en effectief onderzoek, houdt in de regel in dat de met dit onderzoek 
belaste personen onafhankelijk moeten zijn ten opzichte van zij die bij de aangeklaagde feiten 
zouden zijn betrokken; dit betekent dat er tussen de onderzoekers en die betrokken personen geen 
hiërarchische of institutionele band bestaat en evenmin een feitelijke band van afhankelijkheid (1). 
(1) Zie EHRM, Ergi t. Turkije, 28 juli 1998, ro 83-84; EHRM, Barbu Anghelescu t. Roemenië, 5 oktober 
2004, ro 66; EHRM, Boicenco t. Moldavië, 11 juli 2006, ro 120; EHRM, Durdevic t. Kroatië, 19 juli 
2011, ro 85; EHRM, Grimailovs t. Letland, 25 juni 2013, ro 105.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Procedurele verplichting van een officieel en effectief 
onderzoek - Met dit onderzoek belaste personen
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13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

Indien een onderzoeksrechter en vervolgens de onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten belast 
zijn met het onderzoek of de beoordeling van misdrijven die werden gepleegd ten nadele van 
politieambtenaren, is de aan artikel 3 EVRM door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
ontleende procedurele verplichting van een officieel en effectief onderzoek, in beginsel niet op hen 
van toepassing; hun onderzoek en beoordeling heeft immers in de regel geen betrekking op de 
feiten van niet strikt noodzakelijk politiegeweld, die desgevallend door andere instanties worden 
onderzocht, na een eventuele klacht van de benadeelden.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Procedurele verplichting van een officieel en effectief 
onderzoek - Met dit onderzoek belaste personen - Toepasselijkheid

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

Het staat aan de rechter om op basis van het geheel van de tijdens het vooronderzoek en 
desgevallend het onderzoek ter rechtszitting verrichte onderzoekshandelingen na te gaan of het 
onderzoek met een voldoende graad van onafhankelijkheid werd gevoerd ten opzichte van de bij het 
aangevoerde niet strikt noodzakelijke politiegeweld betrokken personen; het loutere feit dat 
bepaalde vaststellingen met betrekking tot het aangevoerde niet strikt noodzakelijke politiegeweld 
zijn gebeurd door politieambtenaren die bij de feiten betrokken zijn of door politieambtenaren van 
hetzelfde korps, levert niet automatisch een schending op van artikel 3 EVRM; wettelijke 
verplichtingen of de noodwendigheden van de zaak kunnen het immers noodzakelijk maken dat 
deze politieambtenaren van hun vaststellingen proces–verbaal moeten opstellen en de 
hoedanigheid van eventueel slachtoffer ontneemt hen niet het recht om een proces–verbaal op te 
stellen en belet de rechter niet de bewijswaarde van dat proces–verbaal te beoordelen en het in 
aanmerking te nemen als een bewijsgegeven.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Aanvoering niet strikt noodzakelijk politiegeweld - Taak 
rechter

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

Het staat aan de rechter om op basis van het geheel van de tijdens het vooronderzoek en 
desgevallend het onderzoek ter rechtszitting verrichte onderzoekshandelingen na te gaan of het 
onderzoek met een voldoende graad van onafhankelijkheid werd gevoerd ten opzichte van de bij het 
aangevoerde niet strikt noodzakelijke politiegeweld betrokken personen; het loutere feit dat 
bepaalde vaststellingen met betrekking tot het aangevoerde niet strikt noodzakelijke politiegeweld 
zijn gebeurd door politieambtenaren die bij de feiten betrokken zijn of door politieambtenaren van 
hetzelfde korps, levert niet automatisch een schending op van artikel 3 EVRM; wettelijke 
verplichtingen of de noodwendigheden van de zaak kunnen het immers noodzakelijk maken dat 
deze politieambtenaren van hun vaststellingen proces–verbaal moeten opstellen en de 
hoedanigheid van eventueel slachtoffer ontneemt hen niet het recht om een proces–verbaal op te 
stellen en belet de rechter niet de bewijswaarde van dat proces–verbaal te beoordelen en het in 
aanmerking te nemen als een bewijsgegeven.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Niet strikt noodzakelijk politiegeweld - Vaststellingen door 
politieambtenaren die bij de feiten betrokken zijn of door politieambtenaren van hetzelfde korps

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Verschijnende partij - Verzoek tot heropening der 
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Noch artikel 6.1 EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat 
de rechter die van oordeel is afwijzend te moeten beschikken op een verzoek tot heropening van het 
debat, de verzoeker hiervan vooraf kennis geeft teneinde hem toe te laten verweer te voeren 
omtrent de redenen op grond waarvan de rechter het verzoek meent te moeten afwijzen zelfs indien 
de overige partijen geen opmerkingen hebben gemaakt op het verzoek.

debatten - Afwijzing - Redenen

19 december 2016 C.2015.0032.N AC nr. ...19 december 2016

Indien het onderzoek en de vervolging betrekking hebben op misdrijven die werden gepleegd ten 
nadele van politieambtenaren, waarbij de beklaagde aanvoert dat aan die misdrijven niet strikt 
noodzakelijk politiegeweld ten grondslag ligt en dat dit politiegeweld voor hem een grond van 
rechtvaardiging kan opleveren met betrekking tot de misdrijven waarvoor hij wordt vervolgd, dient 
de rechter niettemin na te gaan of het onderzoek naar dit niet strikt noodzakelijk politiegeweld 
voldoet aan de uit artikel 3 EVRM afgeleide vereisten.

Verdrag rechten van de mens - Art. 3 - Onderzoek in strafzaken - Misdrijven ten nadele van 
politieambtenaren - Niet strikt noodzakelijk politiegeweld door beklaagde aangevoerd als 
rechtvaardigingsgrond - Taak rechter

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

RECHTERLIJK GEWIJSDE

GEZAG VAN GEWIJSDE

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep 
van de burgerlijke partij - Devolutieve werking

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Veroordelend vonnis - Verzet van de beklaagde - Gevolg ten 
aanzien van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde of van 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Veroordelend vonnis - Verzet van de beklaagde - Gevolg ten 
aanzien van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde of van 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds
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Het verzet van de beklaagde kan de in de zaak betrokken of vrijwillig tussenkomende verzekeraar 
van de burgerlijke aansprakelijkheid of, bij ontstentenis van een verzekering, het Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds slechts ten goede komen in het geval waarin het verstekvonnis de beslissing die 
tegen de beklaagde is gewezen bindend heeft verklaard voor de verzekeraar of voor het Fonds en 
bijgevolg tegen deze laatste geen veroordeling heeft uitgesproken; het komt de verzekeraar of het 
Fonds niet ten goede wanneer het vonnis dat bij verstek gewezen is ten aanzien van de beklaagde en 
op tegenspraak ten aanzien van hen, de beklaagde hoofdelijk of in solidum met hen heeft 
veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde en zij geen ontvankelijk hoger 
beroep tegen dit vonnis hebben ingesteld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr….

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

Het gezag van gewijsde van de beslissing die, op de strafvordering, de beklaagde vrijspreekt, strekt 
zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvordering die door de burgerlijke partij voor de appelrechter is 
gebracht; op het ontvankelijk hoger beroep van die partij tegen een vrijsprekend vonnis kan en moet 
de appelrechter, krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep, m.b.t. de burgerlijke 
rechtsvordering, nagaan of het aan die vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en of het aan 
die partij schade heeft berokkend; door dit te doen miskent de appelrechter het gezag van gewijsde 
van de vrijspraak niet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr….

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep 
van de burgerlijke partij - Devolutieve werking

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

RECHTERLIJKE ORGANISATIE

STRAFZAKEN

Wanneer een telastlegging wegens valsheid betrekking heeft op een document dat de terugbetaling 
toelaat van geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in de ZIV-wet, zijn, onder voorbehoud van het 
bepaalde in artikel 155, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, enkel de leden van het arbeidsauditoraat 
bevoegd de strafvordering wegens dergelijke inbreuken uit te oefenen en moet de kamer van het 
hof van beroep dat uitspraak doet over de strafvordering samengesteld zijn uit twee raadsheren in 
het hof van beroep, de voorzitter daaronder begrepen, en uit één raadsheer in het arbeidshof.

Strafzaken - Valsheid in geschrifte - Documenten bedoeld in de ZIV-wet - Behandeling door het hof 
van beroep - Samenstelling van de zetel

20 december 2016 P.2015.1538.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 232, 1°, a) Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artt. 73bis, 1° en 167, eerste lid Gecoördineerde wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen

- Artt. 76, § 2, tweede lid, 101, § 1, tweede lid en § 2, tweede lid, thans derde lid en 155, eerste lid Gerechtelijk 
Wetboek

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

 - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve buiten zaak stellen van een partij - Recht van 
verdediging
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De appelrechters die ambtshalve de verweerder, aan wie het hoger beroep werd aangezegd, buiten 
zaak stellen zonder deze beslissing aan tegenspraak te onderwerpen, miskennen het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

21 november 2016 S.2015.0019.N AC nr. ...21 november 2016

Noch artikel 6.1 EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat 
de rechter die van oordeel is afwijzend te moeten beschikken op een verzoek tot heropening van het 
debat, de verzoeker hiervan vooraf kennis geeft teneinde hem toe te laten verweer te voeren 
omtrent de redenen op grond waarvan de rechter het verzoek meent te moeten afwijzen zelfs indien 
de overige partijen geen opmerkingen hebben gemaakt op het verzoek.

 - Recht van verdediging - Verschijnende partij - Verzoek tot heropening der debatten - Afwijzing - 
Redenen

19 december 2016 C.2015.0032.N AC nr. ...19 december 2016

Behoudens voor wat feiten betreft die algemeen bekend zijn of berusten op algemene ervaring en 
daarom steeds tot het debat behoren, verbiedt het recht van verdediging, waartoe het recht op 
tegenspraak behoort, de rechter zijn beslissing te laten steunen op feitelijke elementen die niet 
voortspruiten uit de gegevens van het strafdossier of het onderzoek ter rechtszitting, maar die hij 
slechts ingevolge eigen vaststellingen of persoonlijke ervaring buiten het debat heeft vernomen, 
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 
2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.

 - Recht van verdediging - Strafzaken - Bewijs - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de rechter 
zijn beslissing steunt - Recht op tegenspraak

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk overeenkomsten van onbepaalde duur op elk ogenblik 
en door elk van de partijen kunnen worden beëindigd, machtigt een partij bij een dading niet om een 
verbintenis die zij daarin bij wijze van toegeving heeft aangegaan, eenzijdig te herroepen, zelfs al 
werd die verbintenis voor onbepaalde duur aangegaan.

 - Algemeen beginsel van het recht op beëindiging van een overeenkomst van onbepaalde duur - 
Dading - Gezag van gewijsde - Partij bij een dading - Verbintenis van onbepaalde duur bij wijze van 
in de dading gedane toegeving - Eenzijdige herroeping

10 november 2016 C.2016.0142.F AC nr. ...10 november 2016

- Art. 2052 Burgerlijk Wetboek

RECHTSBIJSTAND

De in artikel 664 Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde om aanspraak te hebben op 
rechtsbijstand moet zijn vervuld in hoofde van de verzoeker zelf; curatoren die niet optreden als 
procesvertegenwoordiger van de gefailleerde en de boedel van de schuldeisers, maar als de 
materiële procespartij in een betwisting omtrent hun afzonderlijk ereloon dat alleen ten laste is van 
de betrokken hypothecaire schuldeisers, moeten hun onvermogen bewijzen.

 - Voorwaarde - Onvermogen - Faillissement - Curator - Afzonderlijk ereloon - Betwisting - 
Materiële procespartij
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12 januari 2017 G.2016.0229.N AC nr. ...12 januari 2017

- Art. 664 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wordt toegekend aan een persoon die 
samenwoont met zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt 
en zij gelijklopende belangen hebben, dan komt de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en 
bijgevolg het voordeel van artikel 1022, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek toe aan deze persoon en 
aan de echtgenoot of de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt.

 - Kosteloze tweedelijnsbijstand - Toekenning - Gelijklopende belangen

19 december 2016 C.2016.0263.N AC nr. ...19 december 2016

- Art. 1, § 1, vierde en vijfde lid, en § 1, 2° KB 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de 
volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand

- Artt. 1022, vierde lid, en 508/13, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

RECHTSMISBRUIK

Een procedure kan een roekeloos of tergend karakter aannemen wanneer een partij de bedoeling 
heeft een tegenpartij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te 
treden, uitoefent op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht door een 
normaal en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat (1). (1) Cass. 28 september 2011, AR 
P.11.0711.F, AC 2011, nr. 506.

 - Vergoeding wegens roekeloos en tergend geding - Roekeloos en tergend karakter

23 november 2016 P.2016.0689.F AC nr. ...23 november 2016

- Artt. 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering

Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze, aan de hand van de omstandigheden van de zaak, 
oordeelt of er al dan niet sprake is van misbruik van procedure, gaat het Hof na of hij uit zijn 
vaststellingen dat misbruik naar recht heeft kunnen vaststellen (1). (1) Cass. 28 september 2011, AR 
P.11.0711.F, AC 2011, nr. 506.

 - Vergoeding wegens roekeloos en tergend geding - Roekeloos en tergend karakter - Beoordeling 
door de rechter - Toezicht van het Hof

23 november 2016 P.2016.0689.F AC nr. ...23 november 2016

- Artt. 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

Artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat ieder veroordelend vonnis 
uitgesproken tegen de beklaagde hem veroordeelt tot het betalen aan de burgerlijke partij van de 
door artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding; uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het beroepen vonnis dergelijke veroordeling heeft 
uitgesproken en het arrest kon dan ook de beslissing van het beroepen vonnis om de eiser te 
veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de verweerders niet bevestigen.

 - Strafzaken - Geen uitspraak over de rechtsplegingsvergoeding
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13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

Behoudens voor wat feiten betreft die algemeen bekend zijn of berusten op algemene ervaring en 
daarom steeds tot het debat behoren, verbiedt het recht van verdediging, waartoe het recht op 
tegenspraak behoort, de rechter zijn beslissing te laten steunen op feitelijke elementen die niet 
voortspruiten uit de gegevens van het strafdossier of het onderzoek ter rechtszitting, maar die hij 
slechts ingevolge eigen vaststellingen of persoonlijke ervaring buiten het debat heeft vernomen, 
zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 
2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.

Algemeen - Motivering - Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt - Recht van 
verdediging - Recht op tegenspraak

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

GEEN CONCLUSIE

De rechter oordeelt in elke zaak afzonderlijk en aan de hand van de particuliere omstandigheden van 
die zaak of bij toepassing van artikel 6.1 EVRM binnen een redelijke termijn is beslist over een tegen 
een beklaagde ingestelde strafvervolging en de rechter neemt bij die beoordeling de complexiteit 
van de zaak, het gedrag van de partijen en de bevoegde overheden en het belang van de zaak voor 
die partijen in aanmerking; uit artikel 6.1 EVRM, artikel 149 Grondwet, de artikelen 195 en 211 
Wetboek van Strafvordering en artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering volgt 
evenwel niet dat indien een beklaagde voor de rechter zonder nadere redengeving vraagt dat hij 
overeenkomstig artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering eenvoudig schuldig 
wordt verklaard, de rechter in zijn beslissing uitdrukkelijk moet aangeven dat hij de redelijke 
termijn–vereiste aan elk van de voormelde criteria heeft getoetst (1). (1) Zie Cass. 12 januari 2016, 
AR. P.15.0514.N, AC 2016, nr. …

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Vraag 
zonder redengeving van beklaagde om eenvoudige schuldigverklaring - Beoordeling redelijke 
termijn - Taak rechter

13 september 2016 P.2016.0403.N AC nr. ...13 september 2016

SOCIALE ZEKERHEID

WERKNEMERS

Werknemers - Sociale bijdragen - Loon - In geld waardeerbare voordelen - Betaling door een 
derde - Geen tenlasteneming door de werkgever
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Het loon en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft zijn ten laste van de werkgever in de zin van artikel 2, tweede lid, 
Loonbeschermingswet indien ze door de werkgever aan de werknemers zijn toegekend, de 
individuele werknemer, onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken lastens zijn 
werkgever op de toekenning van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking; de 
omstandigheid dat een derde dat voordeel financieel ten laste neemt en dat de werkgever noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks dat voordeel financieel ten laste neemt, doet daar niets aan af.

10 oktober 2016 S.2015.0118.N AC nr. ...10 oktober 2016

Er is ambtshalve regularisatie zoals bedoeld in artikel 42, eerste lid, RSZ-wet, telkens wanneer het 
bedrag van de verschuldigde bijdragen niet wordt verantwoord door een regelmatig ingediende 
kwartaalaangifte en de Rijksdienst voor sociale zekerheid ertoe gebracht wordt het bedrag van de 
verschuldigde bijdragen vast te stellen in toepassing van artikel 22 RSZ-wet; ook wanneer de 
gegevens waarop het bedrag van de overeenkomstig artikel 22 RSZ-wet vastgestelde 
schuldvordering is gesteund, door de werkgever uit eigen beweging werden medegedeeld, geschiedt 
de regularisatie ambtshalve; de omstandigheid dat de werkgever al tot betaling van verschuldigde 
bijdragen overgaat vooraleer hem overeenkomstig artikel 22, tweede lid, RSZ-wet kennis wordt 
gegeven van het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering, heeft evenmin tot gevolg dat de 
regularisatie niet meer ambtshalve geschiedt.

Werknemers - Sociale bijdragen - RSZ - Ambtshalve regularisatie - Spontane aangifte - Betaling 
verschuldigde bijdragen

10 oktober 2016 S.2015.0076.N AC nr. ...10 oktober 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Werknemers - E.E.G-verordening 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad - Internationale 
detachering - Werking - Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden

10 oktober 2016 S.2013.0125.N AC nr. ...10 oktober 2016

Uit artikel 7.2, a), Verordening (EEG) nr. 1408/71, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie in het 
arrest van 9 september 2015 (zaak C-72/14, X / Inspecteur van de Rijksbelastingsdienst, en C-
197/14, T.A. van Dijk / Staatssecretaris van Financiën), volgt dat de bepalingen van het verdrag 
betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, van 27 juli 1950, zoals laatst herzien op 30 
november 1979, en door België goedgekeurd bij wet van 27 februari 1987 (hierna: 
Rijnvarendenverdrag) en niet de conflictregels van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van toepassing 
zijn voor de tewerkstellingen die onder toepassing vallen van het Rijnvarendenverdrag; uit de 
artikelen 1, m) en 11.2 Rijnvarendenverdrag volgt dat indien de zetel van de onderneming, waartoe 
het in artikel 1, sub m) bedoelde schip behoort, gevestigd is op het grondgebied van een 
Verdragsluitende Partij, de wettelijke regeling van toepassing is die geldt op dat grondgebied, 
ongeacht de nationaliteit van de rijnvarende en ongeacht of de onderneming van de werkgever van 
de rijnvarende gevestigd is op het grondgebied van een niet-Verdragsluitende Partij (1). (1) Zie concl. 
OM.

Werknemers - Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden - E.E.G-verordening 
1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad - Internationale detachering - Werking

10 oktober 2016 S.2013.0125.N AC nr. ...10 oktober 2016
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STRAF

AUTRES PEINES

De veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen vormt een 
toepassing van de uit de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek voortvloeiende regel dat elke 
schuldenaar van een zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze 
heeft onttrokken aan zijn schuldeiser, of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort komt aan de 
verplichting om de zaak te leveren; die veroordeling maakt geen straf uit, maar is het 
burgerrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring (1). (1) Cass. 28 
juni 2016, AR P.14.1132.N, AC 2016, nr. …

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Douane en accijnzen - Niet-overlegging van 
verbeurdverklaarde goederen - Veroordeling tot betaling van de tegenwaarde - Aard

13 september 2016 P.2015.0124.N AC nr. ...13 september 2016

SAMENLOOP

De rechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uiting 
zijn van hetzelfde strafbaar opzet; het staat evenwel aan het Hof om na te gaan of de rechter, uit de 
door hem vastgestelde feiten, het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet naar recht heeft 
kunnen afleiden (1). (1) Cass. 8 februari 2012, AR P.11.1918.F, AC 2012, nr. 92, zie concl. OM.

Samenloop - Gescheiden berechting - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een 
zelfde strafbaar opzet - Beoordeling door de rechter

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

Samenloop - Gescheiden berechting - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een 
zelfde strafbaar opzet

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek verplicht de rechter rekening te houden met de reeds bij 
eindbeslissing uitgesproken straffen, wanneer de te berechten en reeds berechte misdrijven de 
opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde strafbaar opzet; het in de wet bedoelde 
opzet, dat niet noodzakelijk gelijkstaat aan eenheid van gedraging, kan omschreven worden als 
eenheid van drijfveer, waarbij elk van de door de dader gestelde handelingen een welomschreven 
plaats inneemt in het gemeenschappelijk oogmerk van zijn wederrechtelijke handelingen (1). (1) Zie 
Cass. 8 februari 2012, AR P.11.1918.F, AC 2012, nr. 92, J. DE CODT, “Le nouvel article 65 du Code 
pénal ou la législation du délit collectif », JT 1995, p. 289 e.v.; zie concl. OM.

Samenloop - Gescheiden berechting - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een 
zelfde strafbaar opzet

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

Samenloop - Gescheiden berechting - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten - Een 
zelfde strafbaar opzet - Beoordeling door de rechter
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Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

23 november 2016 P.2016.0982.F AC nr. ...23 november 2016

SUCCESSIERECHTEN

De ambtenaar die met toepassing van artikel 141bis van het Wetboek van Successierechten 
uitspraak doet over een verzoek tot vrijstelling van alle in artikel 81 van dat wetboek bedoelde 
interesten of van een deel ervan, moet het wettelijk begrip ‘bijzonder geval’ eerbiedigen en beschikt, 
binnen die grenzen, over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid (1). (1) Cass. 10 januari 2014, 
AR F.12.0081.F, AC 2014, nr. 16 met concl. OM in Pas. 2014.

 - Onbetaalde rechten - Verwijlinterest - Vrijstelling - Gewestelijke directeur van de belasting over 
de toegevoegde waarde, registratie en domeinen - Discretionaire beoordelingsbevoegdheid - 
Wettelijk begrip "bijzonder geval"

1 december 2016 F.2014.0052.F AC nr. ...1 december 2016

- Art. 141bis Wetboek van Successierechten

 - Huwelijksvermogensstelsel - Ontbinding van het huwelijk - Beding tot wijziging van de 
toekenning van de huwelijksgemeenschap - Toekenning van het gehele gemeenschappelijk 
vermogen aan een van de echtgenoten - Geen voorwaarde van overleving - Aard van de 
overeenkomst - Successierechten
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Uit de artikelen 7 van het Wetboek der successierechten en 1388, 1389, 1461 en 1464 van het 
Burgerlijk Wetboek volgt dat de bedingen tot toekenning van het gehele gemeenschappelijk 
vermogen aan een van de echtgenoten bij de ontbinding van het huwelijk, buiten elke voorwaarde 
van overleving, huwelijksovereenkomsten zijn en dus niet onder de toepassing van artikel 7 van het 
Wetboek der successierechten vallen (1). (1) Zie gedeeltelijke andersluidende conclusie OM. Het Hof 
heeft dezelfde dag, in de zaak AR F.15.0198.F, op de andersluidende schriftelijke conclusie van het 
OM, een arrest gewezen dat, in de eerste plaats, een voorgaande leer bevestigt volgens welke artikel 
1464, tweede lid, dat, in afwijking van het eerste lid, bepaalt dat het beding van ongelijke verdeling 
en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijk vermogen als schenkingen worden 
beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen 
in de waarde, op de dag van de verdeling, van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de 
vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een 
uitdrukkelijk beding in de huwelijksovereenkomst, een afwijkende bepaling is die ertoe strekt de 
rechten van de reservataire erfgenamen te vrijwaren en enkel tot gevolg heeft dat de toekenning 
van de goederen die door de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen zijn 
ingebracht, voor het aandeel boven de helft die aan de overlevende echtgenoot wordt toegekend, 
met het oog op het vaststellen van de rechten van die reservataire erfgenamen als een schenking 
moet worden beschouwd (Cass. 10 december 2010, AR F.08.0102.N, AC 2010, nr. 726, met concl. 
van advocaat-generaal Thijs). In dit geval is de eiser in cassatie gehuwd onder het stelsel van de 
wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijksovereenkomst. De echtgenoten hebben hun 
huwelijksvermogensstelsel in die zin gewijzigd dat zij zijn overeengekomen dat “in geval van 
ontbinding van het huwelijk door overlijden het gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan 
de heer M.P., voornoemd”. De echtgenote van de eiser, die door een ongeneeslijke ziekte wordt 
getroffen en op sterven ligt, overlijdt de dag na het verlijden van de akte; haar echtgenoot is de 
enige wettelijke en reservataire erfgenaam van de gehele nalatenschap van de overledene, waarbij 
hij het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt. Het geschil heeft betrekking op de belasting van die 
overdracht van het gehele gemeenschappelijk vermogen. Het bestreden arrest zegt voor recht dat 
de huwelijksovereenkomst die in articula mortis is verleden, moet worden beschouwd als een 
onrechtstreekse schenking waarop artikel 7 Wetboek Successierechten van toepassing is. Het 
cassatieberoep tegen die beslissing voert een middel aan dat steunt op de schending van de 
artikelen 1461 en 1464 Burgerlijk Wetboek en van artikel 7 Wetboek Successierechten. Het Hof 
beslist dat het bestreden arrest, volgens hetwelk het vermoeden van het bezwarend karakter van de 
overeenkomst bedoeld in artikel 1464, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, niet door de eiser kan worden 
aangevoerd omdat de toekenning van de gehele gemeenschap in zijn voordeel niet werd 
overeengekomen op voorwaarde van overleving, zijn beslissing om artikel 7 Wetboek 
Successierechten toe te passen niet naar recht verantwoordt. Aldus bevestigt het Hof de leer die 
hierboven is weergegeven in de samenvatting nr. 2. AH

5 januari 2017 F.2015.0164.F AC nr. ...5 januari 2017

- Artt. 1388, 1389, 1461 en 1464 Burgerlijk Wetboek

- Art. 7 Wetboek van Successierechten

 - Huwelijksvermogensstelsel - Ontbinding van het huwelijk - Beding tot wijziging van de 
toekenning van de huwelijksgemeenschap - Tegenstrijdig belang of onevenwichtig beding - 
Verplichting van de notaris - Vermelding in de notariële akte - Geen vermelding
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De schending van artikel 9, § 1, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, volgens welke 
de notaris in de notariële akte moet vermelden dat hij m. n. de aandacht van de partijen heeft 
gevestigd op de aanwezigheid van tegenstrijdige belangen of van onevenwichtige bedingen, is geen 
grond van nietigheid van de authentieke akte (1). (1) Zie gedeeltelijke andersluidende conclusie OM. 
Het Hof heeft dezelfde dag, in de zaak AR F.15.0198.F, op de andersluidende schriftelijke conclusie 
van het OM, een arrest gewezen dat, in de eerste plaats, een voorgaande leer bevestigt volgens 
welke artikel 1464, tweede lid, dat, in afwijking van het eerste lid, bepaalt dat het beding van 
ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele gemeenschappelijk vermogen als 
schenkingen worden beschouwd voor het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende 
echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag van de verdeling, van de tegenwoordige of 
toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft 
gebracht door een uitdrukkelijk beding in de huwelijksovereenkomst, een afwijkende bepaling is die 
ertoe strekt de rechten van de reservataire erfgenamen te vrijwaren en enkel tot gevolg heeft dat de 
toekenning van de goederen die door de vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk 
vermogen zijn ingebracht, voor het aandeel boven de helft die aan de overlevende echtgenoot 
wordt toegekend, met het oog op het vaststellen van de rechten van die reservataire erfgenamen als 
een schenking moet worden beschouwd (Cass. 10 december 2010, AR F.08.0102.N, AC 2010, nr. 726, 
met concl. van advocaat-generaal Thijs). In dit geval is de eiser in cassatie gehuwd onder het stelsel 
van de wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijksovereenkomst. De echtgenoten hebben 
hun huwelijksvermogensstelsel in die zin gewijzigd dat zij zijn overeengekomen dat “in geval van 
ontbinding van het huwelijk door overlijden het gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan 
de heer M.P., voornoemd”. De echtgenote van de eiser, die door een ongeneeslijke ziekte wordt 
getroffen en op sterven ligt, overlijdt de dag na het verlijden van de akte; haar echtgenoot is de 
enige wettelijke en reservataire erfgenaam van de gehele nalatenschap van de overledene, waarbij 
hij het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt. Het geschil heeft betrekking op de belasting van die 
overdracht van het gehele gemeenschappelijk vermogen. Het bestreden arrest zegt voor recht dat 
de huwelijksovereenkomst die in articula mortis is verleden, moet worden beschouwd als een 
onrechtstreekse schenking waarop artikel 7 Wetboek Successierechten van toepassing is. Het 
cassatieberoep tegen die beslissing voert een middel aan dat steunt op de schending van de 
artikelen 1461 en 1464 Burgerlijk Wetboek en van artikel 7 Wetboek Successierechten. Het Hof 
beslist dat het bestreden arrest, volgens hetwelk het vermoeden van het bezwarend karakter van de 
overeenkomst bedoeld in artikel 1464, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, niet door de eiser kan worden 
aangevoerd omdat de toekenning van de gehele gemeenschap in zijn voordeel niet werd 
overeengekomen op voorwaarde van overleving, zijn beslissing om artikel 7 Wetboek 
Successierechten toe te passen niet naar recht verantwoordt. Aldus bevestigt het Hof de leer die 
hierboven is weergegeven in de samenvatting nr. 2. AH

5 januari 2017 F.2015.0164.F AC nr. ...5 januari 2017

- Art. 9, § 1 Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

 - Overlevende echtgenoot - Huwelijksovereenkomst niet onderworpen aan de regels betreffende 
de schenkingen - Toekenning van meer dan de helft van de gemeenschap op voorwaarde van 
overleving - Heffing van de successierechten en van de rechten van overgang bij overlijden - 
Gelijkstelling met de overlevende echtgenoot die het deel van de andere echtgenoot krachtens een 
schenking of een uiterste wilsbeschikking verkrijgt
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Uit de tekst zelf van artikel 5 van het Wetboek der successierechten blijkt dat, voor de heffing van de 
successierechten en van de rechten van overgang bij overlijden, de gelijkstelling van de overlevende 
echtgenoot, aan wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regels betreffende de schenkingen 
onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan de helft van de gemeenschap toekent, met 
de overlevende echtgenoot die, krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking en wanneer 
niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere 
echtgenoot geheel of gedeeltelijk verkrijgt, slechts van toepassing is wanneer aan de overlevende 
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap wordt toegekend door een 
huwelijksovereenkomst die op voorwaarde van overleving is gesloten (1). (1) Zie gedeeltelijke 
andersluidende conclusie OM. Het Hof heeft dezelfde dag, in de zaak AR F.15.0198.F, op de 
andersluidende schriftelijke conclusie van het OM, een arrest gewezen dat, in de eerste plaats, een 
voorgaande leer bevestigt volgens welke artikel 1464, tweede lid, dat, in afwijking van het eerste lid, 
bepaalt dat het beding van ongelijke verdeling en het beding van verblijving van het gehele 
gemeenschappelijk vermogen als schenkingen worden beschouwd voor het aandeel boven de helft 
dat aan de langstlevende echtgenoot wordt toegewezen in de waarde, op de dag van de verdeling, 
van de tegenwoordige of toekomstige goederen die de vooroverleden echtgenoot in het 
gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht door een uitdrukkelijk beding in de 
huwelijksovereenkomst, een afwijkende bepaling is die ertoe strekt de rechten van de reservataire 
erfgenamen te vrijwaren en enkel tot gevolg heeft dat de toekenning van de goederen die door de 
vooroverleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen zijn ingebracht, voor het aandeel 
boven de helft die aan de overlevende echtgenoot wordt toegekend, met het oog op het vaststellen 
van de rechten van die reservataire erfgenamen als een schenking moet worden beschouwd (Cass. 
10 december 2010, AR F.08.0102.N, AC 2010, nr. 726, met concl. van advocaat-generaal Thijs). In dit 
geval is de eiser in cassatie gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap, bij gebrek aan 
een huwelijksovereenkomst. De echtgenoten hebben hun huwelijksvermogensstelsel in die zin 
gewijzigd dat zij zijn overeengekomen dat “in geval van ontbinding van het huwelijk door overlijden 
het gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan de heer M.P., voornoemd”. De echtgenote 
van de eiser, die door een ongeneeslijke ziekte wordt getroffen en op sterven ligt, overlijdt de dag na 
het verlijden van de akte; haar echtgenoot is de enige wettelijke en reservataire erfgenaam van de 
gehele nalatenschap van de overledene, waarbij hij het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt. Het 
geschil heeft betrekking op de belasting van die overdracht van het gehele gemeenschappelijk 
vermogen. Het bestreden arrest zegt voor recht dat de huwelijksovereenkomst die in articula mortis 
is verleden, moet worden beschouwd als een onrechtstreekse schenking waarop artikel 7 Wetboek 
Successierechten van toepassing is. Het cassatieberoep tegen die beslissing voert een middel aan dat 
steunt op de schending van de artikelen 1461 en 1464 Burgerlijk Wetboek en van artikel 7 Wetboek 
Successierechten. Het Hof beslist dat het bestreden arrest, volgens hetwelk het vermoeden van het 
bezwarend karakter van de overeenkomst bedoeld in artikel 1464, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, 
niet door de eiser kan worden aangevoerd omdat de toekenning van de gehele gemeenschap in zijn 
voordeel niet werd overeengekomen op voorwaarde van overleving, zijn beslissing om artikel 7 
Wetboek Successierechten toe te passen niet naar recht verantwoordt. Aldus bevestigt het Hof de 
leer die hierboven is weergegeven in de samenvatting nr. 2. AH

5 januari 2017 F.2015.0164.F AC nr. ...5 januari 2017

- Art. 5 Wetboek van Successierechten

TERRORISME

 - Uitsluitingsgrond - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt - 
Grenzen - Feiten niet aan de tegenspraak van partijen onderworpen
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De beslissing dat de in artikel 141bis Strafwetboek bepaalde uitsluitingsgrond niet van toepassing is 
op de misdrijven leider te zijn van een terroristische groep of te hebben deelgenomen aan enige 
activiteit van een terroristische groep, gesteund op feiten die niet aan tegenspraak zijn onderworpen 
en die evenmin van algemene bekendheid of algemene ervaring zijn, is niet naar recht verantwoord. 

13 september 2016 P.2016.0396.N AC nr. ...13 september 2016

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE

Met “een periode” wordt in artikel 169, derde lid, Werkloosheidsbesluit geen gedeelte van een 
etmaal bedoeld, maar een tijdvak van meerdere dagen, weken of maanden; de voormelde bepaling 
laat niet toe de terugvordering te beperken door het aantal arbeidsuren dat in een bepaalde periode 
werd verricht, in arbeidsdagen om te rekenen.

 - Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkeringen - Terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde - Beperking - Periode

5 december 2016 S.2016.0010.N AC nr. ...5 december 2016

VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Vanderlinden.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Arbeidsovereenkomst - Loon - 
Onverschuldigde betaling - Terugvordering

10 oktober 2016 S.2014.0061.N AC nr. ...10 oktober 2016

Een op de artikelen 1235, 1236 en 1376 tot en met 1381 Burgerlijk Wetboek gegronde 
rechtsvordering strekkende tot terugbetaling door de werknemer van hetgeen onverschuldigd werd 
betaald door de werkgever, is geen rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst is ontstaan; die 
vordering is onderworpen aan de algemene verjaringstermijn (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Arbeidsovereenkomst - Loon - 
Onverschuldigde betaling - Terugvordering

10 oktober 2016 S.2014.0061.N AC nr. ...10 oktober 2016

STRAFZAKEN

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Eenheid van opzet - Periode zonder nadere precisering - 
Aanvangsdatum van de verjaring - Toepassing
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Wanneer verscheidene misdrijven die de uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet zich in de tijd 
situeren binnen een bepaalde periode zonder nadere precisering, houdt dit in dat de feiten die 
daarvan het voorwerp zijn, gepleegd werden op elk ogenblik binnen die periode, in welk geval de 
rechter om de aanvangsdatum van de verjaring van de strafvordering te bepalen, het laatst 
gepleegde feit zo nauwkeurig mogelijk in de tijd dient te situeren en de rechter slechts indien hij 
vaststelt dat zulks onmogelijk is en dat geen precieze aanvangsdatum van de verjaringstermijn kan 
worden bepaald, de voor de beklaagde meest gunstige datum in aanmerking kan nemen. 

20 december 2016 P.2016.0382.N AC nr. ...20 december 2016

VERWIJZING NA CASSATIE

BURGERLIJKE ZAKEN

Cassatie met verwijzing plaatst de partijen, binnen de grenzen van de cassatie, terug in de staat 
waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd.

Burgerlijke zaken - Gedeeltelijke vernietiging

7 november 2016 C.2016.0067.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Het staat aan de rechter op verwijzing om zelf te bepalen in hoeverre hij van de zaak kennisneemt, 
zulks onder toezicht van het Hof in geval van cassatieberoep (1). (1) Zie Cass. 28 januari 2011, AR 
C.10.0032.N en C.10.0033.N, AC 2011, nr. 87.

Burgerlijke zaken - Gedeeltelijke vernietiging - Verwijzingsrechter - Rechtsmacht - Opdracht

7 november 2016 C.2016.0067.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

VERZET

Het verzet van de beklaagde kan de in de zaak betrokken of vrijwillig tussenkomende verzekeraar 
van de burgerlijke aansprakelijkheid of, bij ontstentenis van een verzekering, het Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds slechts ten goede komen in het geval waarin het verstekvonnis de beslissing die 
tegen de beklaagde is gewezen bindend heeft verklaard voor de verzekeraar of voor het Fonds en 
bijgevolg tegen deze laatste geen veroordeling heeft uitgesproken; het komt de verzekeraar of het 
Fonds niet ten goede wanneer het vonnis dat bij verstek gewezen is ten aanzien van de beklaagde en 
op tegenspraak ten aanzien van hen, de beklaagde hoofdelijk of in solidum met hen heeft 
veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde en zij geen ontvankelijk hoger 
beroep tegen dit vonnis hebben ingesteld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr….

 - Veroordelend vonnis - Verzet van de beklaagde - Gevolg ten aanzien van de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde of van het Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds - Gezag van gewijsde

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

 - Strafzaken - Niet ontvankelijk verzet - Bevestiging in hoger beroep
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De appelrechters die het beroepen vonnis dat het verzet van de beklaagde niet ontvankelijk 
verklaart bevestigen, dienen zich niet verder uit te spreken over de strafvordering.

20 december 2016 P.2015.0075.N AC nr. ...20 december 2016

- Art. 187 Wetboek van Strafvordering

Conclusie van advocaat-generaal Nolet de Brauwere.

 - Veroordelend vonnis - Verzet van de beklaagde - Gevolg ten aanzien van de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde of van het Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds - Gezag van gewijsde

26 oktober 2016 P.2015.1587.F AC nr. ...26 oktober 2016

VONNISSEN EN ARRESTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

De appelrechters die ambtshalve de verweerder, aan wie het hoger beroep werd aangezegd, buiten 
zaak stellen zonder deze beslissing aan tegenspraak te onderwerpen, miskennen het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Bevoegdheid van de rechter - Ambtshalve buiten zaak stellen van 
een partij - Recht van verdediging

21 november 2016 S.2015.0019.N AC nr. ...21 november 2016

Noch artikel 6.1 EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging vereisen dat 
de rechter die van oordeel is afwijzend te moeten beschikken op een verzoek tot heropening van het 
debat, de verzoeker hiervan vooraf kennis geeft teneinde hem toe te laten verweer te voeren 
omtrent de redenen op grond waarvan de rechter het verzoek meent te moeten afwijzen zelfs indien 
de overige partijen geen opmerkingen hebben gemaakt op het verzoek.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verschijnende partij - Verzoek tot heropening der debatten - 
Afwijzing - Redenen

19 december 2016 C.2015.0032.N AC nr. ...19 december 2016

De wet die de mededeling van een zaak aan het openbaar ministerie regelt is diegene die van 
toepassing is op het tijdstip dat die zaak moet worden beslecht, en niet diegene die van kracht was 
op het tijdstip waarop de zaak werd ingeleid (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

Burgerlijke zaken - Algemeen - Mededeelbare zaak - Openbaar ministerie - Wet in de tijd - 
Toepasselijke wetsbepaling

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016

- Artt. 764, eerste lid, 10°, en 578, 12° Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Mededeelbare zaak - Openbaar ministerie - Wet in de tijd - 
Toepasselijke wetsbepaling

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016
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Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek houdt niet in dat de rechter geen rekening meer vermag te 
houden met stukken die regelmatig zijn medegedeeld aan de wederpartij, maar niet zijn hernomen 
in de inventaris der stukken gevoegd bij de syntheseconclusie (1). (1) Art. 748bis Gerechtelijk 
Wetboek zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 19 oktober 2015, art. 12.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusies - Stukken medegedeeld - Inventaris van stukken - 
Ontbrekende vermelding

19 december 2016 C.2015.0032.N AC nr. ...19 december 2016

WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975

De verplichting van artikel 19.3.3° Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat de bestuurder die naar 
links wil afslaan om de rijbaan te verlaten, voorrang moet verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan 
die hij gaat verlaten, is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de voorranggerechtigde 
bestuurder normaal rijdt, voor zover hij geen onvoorzienbare hindernis oplevert (1). (1) Cass. 28 
november 1984, AR 3723, AC 1984-85, nr. 436; Cass. 25 juni 1985, AR 9409, AC 1984-85, nr. 1479; 
Cass. 12 maart 1986, AR 4731, AC 1985-86, nr. 964; Cass. 16 juni 1988, AR 8086, AC 1988, nr. 1246.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 19 - Art. 19.3 - Naar links afslaan - Verplichting 
voorrang te verlenen aan de tegenliggers

20 december 2016 P.2015.0794.N AC nr. ...20 december 2016

WEGVERKEERSWET

Artikel 67bis Wegverkeerswet dat beoogt door het instellen van een weerlegbaar vermoeden de 
strafrechtelijke handhaving van inbreuken op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan 
effectiever te maken, vormt een uitzondering op de regel dat de bewijslast in strafzaken op de 
vervolgende partij rust; die regel moet strikt worden uitgelegd en uit de duidelijke tekst van deze 
bepaling volgt dat dit vermoeden verbonden is aan de inschrijving van een motorvoertuig op naam 
van een natuurlijke persoon en dat dit vermoeden rust op de titularis van de nummerplaat die voor 
dat voertuig werd uitgereikt (1). (1) Zie Cass. 8 maart 2016, AR P.15.1630.N, AC 2016, nr. …

Wetsbepalingen - Art.  67bis - Weerlegbaar vermoeden - Aard

13 september 2016 P.2015.1189.N AC nr. ...13 september 2016

Het vonnis van de feitenrechter dat het door artikel 67bis Wegverkeerswet bedoelde vermoeden 
toepast op feiten die geen overtreding van de Wegverkeerswet of uitvoeringsbesluiten ervan 
betreffen, maar wel een inbreuk op de artikelen 1, 2, § 1, 20, 22, §1, 24, 28 en 29 WAM schendt 
artikel 67bis Wegverkeerswet.

Wetsbepalingen - Art.  67bis - Feiten die geen overtreding zijn van de Wegverkeerswet of 
uitvoeringsbesluiten - Toepassing

13 september 2016 P.2015.1189.N AC nr. ...13 september 2016

Wetsbepalingen - Art.  67bis - Weerlegbaar vermoeden
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Artikel 67bis Wegverkeerswet dat beoogt door het instellen van een weerlegbaar vermoeden de 
strafrechtelijke handhaving van inbreuken op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan 
effectiever te maken, vormt een uitzondering op de regel dat de bewijslast in strafzaken op de 
vervolgende partij rust; die regel moet strikt worden uitgelegd en uit de duidelijke tekst van deze 
bepaling volgt dat dit vermoeden verbonden is aan de inschrijving van een motorvoertuig op naam 
van een natuurlijke persoon en dat dit vermoeden rust op de titularis van de nummerplaat die voor 
dat voertuig werd uitgereikt (1). (1) Zie Cass. 8 maart 2016, AR P.15.1630.N, AC 2016, nr. …

13 september 2016 P.2015.1189.N AC nr. ...13 september 2016

WERKLOOSHEID

RECHT OP UITKERING

Met “een periode” wordt in artikel 169, derde lid, Werkloosheidsbesluit geen gedeelte van een 
etmaal bedoeld, maar een tijdvak van meerdere dagen, weken of maanden; de voormelde bepaling 
laat niet toe de terugvordering te beperken door het aantal arbeidsuren dat in een bepaalde periode 
werd verricht, in arbeidsdagen om te rekenen.

Recht op uitkering - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Beperking - Periode

5 december 2016 S.2016.0010.N AC nr. ...5 december 2016

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

ALLERLEI

Uit de artikelen 15,§1,6° Kaderdecreet bestuurlijk beleid en 19, eerste en derde lid Decreet van 2 
april 2004, die geen definitie geven van het begrip tariefstructuur, en uit de parlementaire 
voorbereidingen blijkt dat in de beheersovereenkomst zelf concreet invulling moet worden gegeven 
aan de tariefstructuur, waarbij het volstaat dat deze structuur duidelijke richtlijnen vooropstelt voor 
de vaststelling van de tarieven door de raad van bestuur.

Allerlei - Decreet van 2 april 2004 - Extern verzelfstandigde agentschap - Raad van bestuur - 
Bevoegdheid

7 november 2016 C.2015.0023.N AC nr. ...7 november 2016

- Art. 19, eerste en derde lid Decreet Vlaamse Gemeenschap 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst 
voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart

- Art. 15, § 1, 6°  Decreet Vlaamse Gemeenschap 18 juli 2003 Kaderdecreet bestuurlijk beleid

Uit de artikelen 15,§1,6° Kaderdecreet bestuurlijk beleid en 19, eerste en derde lid Decreet van 2 
april 2004, die geen definitie geven van het begrip tariefstructuur, en uit de parlementaire 
voorbereidingen blijkt dat in de beheersovereenkomst zelf concreet invulling moet worden gegeven 
aan de tariefstructuur, waarbij het volstaat dat deze structuur duidelijke richtlijnen vooropstelt voor 
de vaststelling van de tarieven door de raad van bestuur.

Allerlei - Kaderdecreet bestuurlijk beleid - Beheersovereenkomst - Tariefstructuur

- Art. 19, eerste en derde lid Decreet Vlaamse Gemeenschap 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst 
voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart

- Art. 15, § 1, 6°  Decreet Vlaamse Gemeenschap 18 juli 2003 Kaderdecreet bestuurlijk beleid
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7 november 2016 C.2015.0023.N AC nr. ...7 november 2016

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

De wet die de mededeling van een zaak aan het openbaar ministerie regelt is diegene die van 
toepassing is op het tijdstip dat die zaak moet worden beslecht, en niet diegene die van kracht was 
op het tijdstip waarop de zaak werd ingeleid (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ...

Werking in de tijd en in de ruimte - Mededeelbare zaak - Openbaar ministerie - Wet in de tijd - 
Toepasselijke wetsbepaling

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016

- Artt. 764, eerste lid, 10°, en 578, 12° Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Werking in de tijd en in de ruimte - Mededeelbare zaak - Openbaar ministerie - Wet in de tijd - 
Toepasselijke wetsbepaling

14 november 2016 S.2008.0094.F AC nr. ...14 november 2016

WRAKING

Uit het enkele feit dat een onderzoeksrechter door een der partijen wordt gewraakt en hij in die 
wraking heeft berust, kan niet worden afgeleid dat de handelingen die deze magistraat vóór de 
vordering tot wraking heeft verricht, onregelmatig zouden zijn (1). (1) Zie Cass. 16 augustus 2011, AR 
C.11.0485.F, AC 2011, nr. 443.

 - Onderzoeksrechter - Berusting in wraking - Handelingen van de onderzoeksrechter verricht vóór 
de wrakingsvordering

13 september 2016 P.2016.0940.N AC nr. ...13 september 2016

Krachtens artikel 837, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, worden, te rekenen van de dag van de 
mededeling van de akte van wraking aan de rechter, alle vonnissen en verrichtingen geschorst, 
behalve wanneer de vordering niet uitgaat van een partij of van het openbaar ministerie; de in dat 
artikel bepaalde schorsende werking belet niet de tenuitvoerlegging van een bevel tot aanhouding 
dat door de onderzoeksrechter op regelmatige wijze is verleend voordat tegen hem een vordering 
tot wraking wordt ingesteld (1). (1) Zie Cass. 16 augustus 2011, AR C.11.0485.F, AC 2011, nr. 443.

 - Onderzoeksrechter - Vordering tot wraking - Schorsende werking

13 september 2016 P.2016.0940.N AC nr. ...13 september 2016
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